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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

RELACIONADOS A MEDICINA DO TRABALHO. 

 

IMPUGNANTE: PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, 

SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA; 

 

 

1. DOS FATOS 

 

Trata-se de Impugnação, interposta em face ao instrumento convocatório da 

Licitação em destaque.  

Fundamenta-se a impugnação ao edital licitatório na alegação que o edital 

deveria restringir a participação de empresas, condicionando à apresentação de 

documento junto ao CRM e CREA.  

É o breve relato. 

 

2. DA ANÁLISE 

 

Deixa-se de receber a impugnação, visto que não foram respeitados aos 

pressupostos de estilo, descritos no edital do certame. 

Extrai-se do item 11 do instrumento convocatório: 

 

11 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 

11.1 - Até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para o recebimento 

das propostas, qualquer empresa interessada em participar da licitação poderá 

impugnar o ato convocatório do Pregão. 

11.1.1 - A impugnação deverá ser protocolada junto ao Departamento de 

Compras deste Município, que a encaminhará, devidamente informada, à 

Autoridade Competente para apreciação e decisão, ficando suspensos os demais 

procedimentos até seu julgamento. 

 

No presente caso, a impugnante aparentemente apresentou a impugnação 

intempestivamente, visto que faltavam menos de dois dias úteis para a realização do 

pregão.  
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Ademais, a impugnação foi enviada por email, em clara infração ao que previa o 

item 11.1.1 do edital, que exigia o protocolo da impugnação junto ao departamento de 

Compras da Municipalidade. 

Desta forma, não há como receber a impugnação apresentada, motivo pelo qual 

deixa-se de decidir acerca do mérito. 

 

3. DA DECISÃO 

 

Assim, em face da fundamentação exposta, DECIDO pelo não conhecimento e 

indeferimento da impugnação ao edital do Processo Licitatório interposto pela empresa 

PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E 

SEGURANCA DO TRABALHO LTDA; 

 

Intime-se. Publique-se. Registre-se. 

Vargem Bonita, 10 de junho de 2022. 

 

 

 

_______________________________________  

ENEDIR DE ALMEIDA VIEIRA 

Pregoeiro 

 

 

 

_______________________________________  

ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN 

Prefeita Municipal 
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