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============================================================================================================================  

À 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

SÃO PAULO  -  SC 

REF. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL R.P Nº 051/2014 –  PROCESSO 107/2014 

ATA DE RECEBIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PROCESSO 

LICITATÓRIO N° 107/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2014 DO 

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS. Aos seis dias do mês de novembro de 

Dois Mil e Quatorze, as 10h00min, na sala de reuniões da prefeitura Municipal 

de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina, Avenida Santa Catarina 1022, 

Centro, reuniram-se o pregoeiro, equipe de apoio e setor jurídico, para efetuar a 

analise do PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO 

EDITAL IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do referido processo licitatório, 

protocolizado pela empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS.  

1 - A impugnante solicita pedido de esclarecimento sobre o item 3.2 do edital 

referenciado nesta ata. Ocorre que em conformidade com a Lei nº 8.666/93 em 

seu artigo 87 a pena de suspensão de licitar e contratar poderá ser aplicada em 

relação ao próprio órgão, entidade ou unidade administrativa que aplicou essa 

específica punição OU para qualquer outro órgão público. Portanto, a fim de 

esclarecimento se a empresa impugnante referenciada nesta Ata for declarada 

idônea somente a um órgão especifico a mesma poderá participar de outros 

certames licitatórios normalmente. 



2 - Referente ao pedido de impugnação de edital, a empresa mencionada nesta 

Ata solicita a exclusão da alínea "k" do item 6.1 do edital. Em analise ao pedido 

de impugnação foi julgado intempestivo por ser apresentado fora do prazo 

estabelecido, bem como improcedente no sentido da necessidade de existir no 

mínimo 03 oficinas próprias ou credenciadas num raio de aproximadamente de 

200 km da sede do município de Coronel Freitas SC.     

 Sendo dessa forma não foi alterado o edital e a presente Ata será publicada 

no site da prefeitura e encaminhada a empresa impugnante. 

 

Sem mais, 

 

Coronel Freitas (SC), 06 de Novembro de 2014   

 

 

FLAVIA ROLIM DE MOURA                 CASSIANE FICAGNA CARVALHO      

 

PAULO CÉSAR STRADA                        LUIS OSS 

 

JUCILAINE BORTOLOSSO 

  

 

 


