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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/20 

 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO  

 

 Vistos, etc. 

 

 Trata-se de impugnação administrativa apresentada pela empresa SPERANDIO 

S A COMERCIO DE VEÍCULOS. 
 

A alegação da impugnante é que o edital de licitação modalidade Pregão 

Presencial nº 10/2020, cujo objeto é a aquisição de veículos para secretária de saúde, 

dirigiu-se a previsão de participação exclusiva das beneficiarias da Lei Complementar 

n.123/2006 que são as microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor 

individual, cooperativas que se enquadrem na receita de ME ou EPP, sendo que um dos 

itens ultrapassa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

  

Requer ao final a Administração Pública, que seja atendido o pedido e 

consequentemente a retificação do edital de licitação.  

 

 É o breve relatório do pedido apresentado.  

 

 Inicialmente cumpre ser destacado, que esta Administração está sempre em 

busca do cumprimento da estrita legalidade, cumprindo juntamente todos os demais 

princípios que norteiam a atividade pública de administração.  

 

 Com relação ao pedido apresentado, verifica-se que é tempestivo, tendo em vista 

que a sessão seria realizada na data de 19/10/2020, e o prazo para impugnações é de até 

2 (dois) dias anteriores, sendo que o pedido foi apresentado em data de 14/10/2020.  

 

Data vênia, o pedido de retificar as disposições do edital que estabelece 

tratamento diferenciado e exclusivo ás ME’s e EPP’s, pois conforme a Lei n. 123/2006, 

os itens exclusivos a ME/EPP’S são com valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o 

que não se identifica com o item 2 no qual o valor ultrapassa este valor. 

 

A presente licitação é realizada com a finalidade de atender necessidade de 

adequação do transporte de passageiros pela secretaria de saúde, onde esta 

municipalidade busca presta-la com excelência. Diante disso, tendo em vista essa 

necessidade decidiu-se fazer um processo com dois itens. 

  

Mais a mais, quanto à forma de julgamento do processo licitatório, em parte 

assiste razão a impugnante. 
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 Quando da definição da participação no processo dos itens do edital, houve 

equivoco na forma da participação das empresas no processo. Diante disso, há a 

necessidade de alteração do edital deste processo. 

 

São compreensíveis os argumentos apresentados pela impugnante. Todavia, a 

certos ditames que ficam a critério da administração julgar a melhor forma de fazê-lo. 

Assim levando-se em consideração a urgência da compra, assim como a efetiva 

fiscalização do objeto a ser entregue é que tal definição será alterada. 

 

DECISÃO 

  

Diante disso, decido pelo conhecimento do pedido apresentado, vez que 

tempestivo, no mérito julgo procedente, retificando o edital alterando a exclusividade 

de microempresas, assim como nova data para recebimento e julgamento das propostas 

comerciais. As demais disposições editalícia permanecem inalteradas.  

  

 Referida decisão será publicada no site da Prefeitura e no DOM SC.  

   

Coronel Freitas – SC, 15 de outubro de 2020. 
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Pregoeira Titular (Dec. 8.319/2019) 

Diretora de compras 

 


