
 

 

TERMO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
 
REF.:            PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 
 
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL APRESENTADO EM 11/07/2017 
 
 
EM ATENÇÃO A Impugnação, DA EMPRESA FTS FLORESTAL E AMBIENAL 
LTDA, PROTOCOLADO EM 11 de julho DE 2017, COM FUNDAMENTO NOS ITEM 
14, DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017, RESSALTA-
SE O QUE SEGUE: 
 
 

  Conforme item 14 alínea “b” do Edital, “b) os licitantes poderão impugnar o 
edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a data marcada para o recebimento dos 
envelopes;  

Portanto, tempestiva a IMPUGNAÇÃO apresentada. 

Ressalta-se que as razões de IMPUGNAÇÃO da referida empresa 
encontram‐se em anexo. 

Neste sentido, segue a resposta à IMPUGNAÇÃO: 

Analisando o teor do Processo Administrativo nº 019/2017 - Edital de Pregão 
nº 011/2017, visando a contratação de "contratação de empresa especializada para prestar 
serviços de assessoria técnica ambiental, para a Secretaria Municipal da Agricultura e 
Pecuária, Departamento de Meio Ambiente" e o teor da Impugnação ao Edital, conforme 
protocolo nº 76/07, de 11 de julho de 2017, da empresa FTS FLORESTAL E AMBIENTAL 
LTDA, tenho o seguinte parecer: 

a) Na descrição do item sobre a qualificação técnica, verificamos que efetivamente a redação 
utilizada pode dar margem para interpretação e/ou direcionamento, mesmo que consciente da 
casualidade do ocorrido; 

b) A análise mais apurada, conclui-se que o objeto licitado realmente é complexo e, desta 
forma, exige que o Município tenha precaução na seleção da empresa a ser adjudicada, a qual, 
deverá, sim, possuir profissionais capacitados para o desempenho pleno da vasta gama de 
serviços que podem ser a eles prestados nos termos do objeto licitado; 



 

 

c) Assim, ao exigir que, como comprovação, o proponente apresente um Engenheiro Florestal 
e/ou Ambiental, não está sendo "conciso" e desta forma, realmente dando margem a 
interpretação e razão ao recurso apresentado; 

d) Visando sempre a obtenção da melhor proposta, e que a mesma esteja revestida de 
capacidade para o pleno desempenho dos objetivos propostos na contratação, entendemos que 
o edital deva ser retificado, no tocante a apresentar de forma "clara" quais os profissionais que 
devem compor a equipe técnica do proponente. 

Contudo, o presente parecer é no sentido de que o Recurso de Impugnação 
deve ser aceito, pela sua tempestividade, e no seu provimento parcial, determinando que a 
Qualificação Técnica seja melhor detalhada para eventuais participação de empresas 
devidamente capacitadas. Desta forma, retificando o edital com nova publicação e novos 
prazos. 

  Portanto DEFERE-SE o pedido de impugnação. Sugere-se a autoridade 
competente, que determine a paralização dos atos inerentes ao Pregão Presencial nº 11/2017. 
 
 
 
 
 

_______________________ 
IVOMAR WAHLBRINCH 

Pregoeiro 
 
 
 

        De acordo, em 12/07/2017. 
 
 
 
        _______________________ 
        JAIME EDSSON MARTINI 
                Prefeito Municipal 


