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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00891/2017 
REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE 
CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 
I. DAS PRELIMINARES: 
1. Impugnação interposta tempestivamente pela empresa PICININI & LOPES LTDA, com fundamento nas 

Leis 8.666/93 e 10.520/2002. 

 
II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 
2. A empresa impugnante contesta especificamente o item 7.1.2.2 que versa acerca da habilitação jurídica. 

A empresa sugere que os itens sejam retificados visto que se trata de uma exigência desnecessária por se tratar 

de um documento que já é pedido para o credenciamento (fora dos envelopes). 

 
III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 
3. Requer a Impugnante: 

a) Que seja retificado os item em comento, suspendendo o processo licitatório para publicação de nova data. 

 
IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 

4. Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida impugnação, ou 
seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal. Dessa forma, o 
Decreto 5.450/05, em seu artigo 18, dispõe: 

“Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar 
o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica”. 

 

5. O impugnante encaminhou em tempo hábil, de forma impressa, sua impugnação ao Setor de Licitações, 
portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas normas 
regulamentares. 

 
6. Quanto ao mérito, cabe analisar que o edital, de fato, prevê que os licitantes apresentem, como documento 
de habilitação jurídica procuração com firma reconhecida em cartório, documentação que já é exigida para o 
credenciamento, portanto neste questionamento, a impugnante está correta. 
  
  
V. DECISÃO 

7. Isto posto, com base no Parecer de nº 195/2017, da Assessoria Jurídica do Município, e no despacho da 

Autoridade Competente, Prefeita Adriane Bortolaso Schramm, informo do conhecimento da impugnação 

apresentada pela empresa PICININI & LOPES LTDA, para, no mérito, deferir-lhe provimento, nos termos da 

legislação pertinente, alterando a data para a sessão pública para 10 de julho de 2017, retirando o item 7.1.2.2 

do instrumento convocatório.  

 

Maçambará/RS, 13 de junho de 2017. 
 
 

 
 

ALEX WESNER LEMOS 
Pregoeiro – Maçambará-RS 


