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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO  
DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019-SRP 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.011800 
OBJETO: AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ENFEITES 
LUMINOSOS NATALINOS. 
IMPUGNANTE: E G DOS SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO EILELI 
 
IMPUGNADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO 

AMBIENTE DE GURUPI/Pregoeira responsável pelo Pregão Presencial nº 
064/2019-SRP. 

 
I – DO RELATÓRIO 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO ao ato convocatório do PREGÃO PRESENCIAL nº 064/2019-
SRP, protocolizada às 10h:55min, do dia 29/10/2019, autos nº 2019016149, por parte da 
empresa  E G DOS SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO EILELI, inscrita no CNPJ nº 
25.142,396/0001-32, com sede na Rua 24, Nº 01, Quadra 08, Bairro Bandeirante, CEP 68.523-
000, Curionópolis/PA, em que pleiteia a retificação do Edital, com vista a ser acrescentado o 
Técnico em Eletrotécnica como requisito de habilitação no item 6,5,4 do Edital, de acordo com a 
Lei nº 13,639 e Resolução CFT 74 de 05/07/2019. 

II – DA TEMPESTIVIDADE E DA ADMISSIBILIDADE  

Primeiramente, cabe registrar a tempestividade do referido pedido de impugnação ao 
ato convocatório, visto que a impugnante o protocolizou no dia 29/10/2019, às 10h:55min, 
conforme comprova o processo administrativo nº 2019016149. Deste modo, atende ao 
prazo preconizado pelo item 18.2 do Edital, posto que apresentado em até 02 (dois) dias úteis 
antes da data fixada para recebimento das propostas, fixada para o dia 31/10/2019. 

A presente impugnação satisfaz ainda os demais requisitos de admissibilidade.  

A admissibilidade formal tem fulcro do atendimento das condições previstas no Edital, 
especificamente, no item 18.3, onde estabelece que, os pedidos de impugnação, além de serem 
protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, devem observar os 
seguintes critérios: 

a) Serem dirigidos ao(à) Pregoeiro(a) Oficial devidamente fundamentados 
e acompanhados da documentação pertinente, devidamente autenticados (ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social com seus termos aditivos ou contrato 
social consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial ou no cartório 
de pessoas jurídicas, conforme o caso), e instruídos com o número do Pregão e 
do Processo Administrativo;  
b) Estarem assinados por representante legal do licitante, com 
comprovação da aptidão do signatário que tem os poderes para tal, hipótese em 
que deverá ser anexado o instrumento procuratório. 

 A impugnação encontra-se devidamente instruída com os documentos referidos pelo 
item 18.3 do Edital, por conseguinte, nada impede o conhecimento da mesma, como tal.  
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Do mesmo modo, o signatário da impugnação é o representante legal da empresa, 
portanto, dispõe de expressos poderes para representá-la em licitações públicas, formular 
impugnações e praticar todos os atos necessários. 

III – DO MÉRITO  

A matéria arguida em sede de impugnação pela empresa E G DOS SANTOS OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO EILELI, diz respeito à exigência de que a licitante comprove possuir um 
Engenheiro Eletricista, com o respectivo registro no CREA, para fins de habilitação técnica no 
certame. 

A requerente sustenta, em síntese, que de acordo com a Resolução do Conselho Federal 
dos Técnicos Industriais- CFT Nº 74 de 05/07/2019, DOU 15/07/2019, é possível no presente 
Edital a inclusão do Técnico em Eletrotécnica como responsável técnico. 

Para tanto, pleiteia a imediata retificação do Edital, com vista a ser acrescentado o 

Técnico em Eletrotécnica como requisito de habilitação no item 6.5.4 do Edital, de acordo com a 

Lei nº 13,639 e Resolução CFT 74 de 05/07/2019. 

Para o julgamento da presente, faz –se necessário a analise dos dispositivos legais 

abaixo: 

Resolução do Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT Nº 74 DE 05.07.2019, 
disciplina e orienta as prerrogativas e atribuições dos Técnicos Industriais com habilitação em 
Eletrotécnica, revoga a Resolução nº 39 e dá outras providências: 

Art. 1º Os Técnicos Industriais com habilitação em eletrotécnica, têm 
prerrogativas para: 
I - Conduzir, dirigir e executar os trabalhos de sua especialidade; 
II - Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e 
pesquisas tecnológicas voltadas para sua especialidade; 
III - Orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de 
equipamentos elétricos e instalações elétricas; 
IV - Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e 
equipamentos especializados da área elétrica; 
V - Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos. 
Art. 2º As atribuições profissionais dos Técnicos Industriais com habilitação em 
eletrotécnica, para efeito do exercício profissional, consistem em: 
I - Dirigir e ou conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, 
bem como orientar e coordenar equipes, na execução de instalação, 
montagem, operação, reparo ou manutenção de eletrotécnica e demais 
obras e serviços da área elétrica; 
II - Prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e 
desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de 
vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria em Eletrotécnica, 
observado os limites desta Resolução, bem como exercer, dentre outras, as 
seguintes atividades: 
1. Coletar dados de natureza técnica, assim como analisar e tratar resultados 
para elaboração de laudos ou relatórios técnicos, de sua autoria ou de outro 
profissional; 
2. Desenhar com detalhes, e representação gráfica de cálculos, seus próprios 
trabalhos ou de outros profissionais; 
3. Elaborar o orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-
obra, de seus próprios trabalhos ou de outros profissionais; 
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4. Detalhar os programas de trabalho, observando normas técnicas e de 
segurança; 
5. Aplicar as normas técnicas relativas aos respectivos processos de trabalho; 
6. Executar os ensaios de tipo e de rotina, registrando observações relativas ao 
controle de qualidade dos materiais, peças e conjuntos; 
7. Regular máquinas, aparelhos e instrumentos de precisão. 
III - Executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de 
manutenção e reparo de equipamentos, instalações e arquivos técnicos 
específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas equipes; 
IV - Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e 
materiais especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando; 
V - Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos; 
VI - Ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos 
currículos do ensino fundamental II e médio, desde que possua formação 
específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério, nesses dois 
níveis de ensino. 
VII - Emitir laudos técnicos referentes a rede de distribuição e transmissão de 
energia elétrica interna ou externa, ou de equipamentos de manobra ou 
proteção. 
Art. 3º Os Técnicos Industriais com habilitação em eletrotécnica têm, 
ainda, as seguintes atribuições técnicas: 
I - Projetar, executar, dirigir, fiscalizar e ampliar instalações elétricas, de 
baixa, média e alta tensão, bem como atuar na aprovação de obra ou 
serviço junto aos órgãos municipais, estaduais e federais, inclusive Corpo 
de Bombeiros Militar ou bombeiro civil, assim como instituições 
bancárias para projetos de habitação;(grifo nosso) 
II - Elaborar e executar projetos de instalações elétricas, manutenção oriundas 
de rede de distribuição e transmissão de concessionárias de energia elétrica ou 
de subestações particulares; 
III - Elaborar projetos e executar as instalações elétricas e manutenção de redes 
oriundas de outras fontes de energia não renováveis, tais como grupos 
geradores alimentados por combustíveis fósseis; 
IV - Elaborar projetos e executar as instalações elétricas, e manutenção de 
redes oriundas de diversas fontes geradoras, como por exemplo: 
a) Biogás - decomposição de material orgânico; 
b) Hidrelétrica - utiliza a força da água de rios e represas; 
c) Solar - fotovoltaica, obtida pela luz do sol; 
d) Eólica - derivada da força dos ventos; 
e) Geotérmica - provém do calor do interior da terra; 
f) Biomassa - procedente de matérias orgânicas; 
g) Maré Motriz - natural da força das ondas; 
h) Hidrogênio - provém da reação entre hidrogênio e oxigênio que libera 
energia; 
i) Térmica - advém do calor do sol, queima de carvão ou combustíveis fósseis; 
j) Bem como outras fontes de energia ainda não catalogadas. 
V - Projetar, instalar, operar e manutenir elementos do sistema elétrico de 
potência; 
VI - Elaborar e desenvolver projetos de instalações elétricas prediais, 
industriais, residenciais e comerciais e de infraestrutura para sistemas de 
telecomunicações em edificações; 
VII - Planejar e executar instalação e manutenção de equipamentos e de 
instalações elétricas; 
VIII - Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica de fontes 
energéticas alternativas renováveis e não renováveis; 
IX - Projetar e instalar sistemas de acionamentos elétricos e sistemas de 
automação industrial; 
X - Participar de elaboração de Normas da ABNT - Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - e outras entidades; 
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XI - Aferir, manutenir, ensaiar e calibrar relês primários e secundários de 
subestações de entradas de energia elétrica; 
XII - Aferir, manutenir, ensaiar, calibrar máquinas e equipamentos 
eletroeletrônicos, instrumentos de medição e precisão. radiocomunicação, 
antenas, estações rádios bases, instrumentos de precisão, rede lógica, torres de 
transmissão de radiodifusão e radiocomunicação; 
XIII - Projetar, manutenir e instalar equipamentos hospitalares, equipamentos 
médicos, odontológicos, biomédicos, sistemas de sonorização, iluminação 
cênica, geradores de energia, Pequena Central Hidrelétrica - PCH, usinas 
hidroelétricas, Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA, 
telecomunicações, fibras óticas, sistemas de monitoramento viário. 
XIV - Emissão de laudos técnicos inclusive em perícias judiciais; 
Parágrafo único. Os Técnicos em Eletrotécnica, dentro da sua especialidade e 
formação, têm atribuições para outras atividades não listadas acima, 
relacionadas a projeto e execução de redes de distribuição, geração e 
transmissão de energia elétrica, desde que não contrariem o Artigo 5º desta 
Resolução. 
Art. 4º O Técnico Industrial com habilitação em eletrotécnica tem a 
prerrogativa de responsabilizar-se tecnicamente por empresas cujos objetivos 
sociais sejam condizentes com as atribuições descritas nesta Resolução. 
Art. 5º Os Técnicos em Eletrotécnica para as prerrogativas, atribuições e 
competências disciplinadas nesta Resolução, têm como limite as instalações 
com demanda de energia de até 800 KVA, independentemente do nível de 
tensão que supre esse montante de carga. 

Resolução Nº 218, de 29 de junho de 1973 do CONFEA, discrimina atividades das 
diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia: 

Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às 
diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível 
superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades: 
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 
Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer 
técnico; 
Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação 
técnica; extensão; 
Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 
Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; 
Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 
Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 
Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo 
ou manutenção; 
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; 
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; 
Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 
Art. 8º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO 
ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTÉCNICA:  
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; 
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equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição e controle 
elétricos; seus serviços afins e correlatos. 
Art. 23 - Compete ao TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR ou TECNÓLOGO:  
I - o desempenho das atividades 09 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
circunscritas ao âmbito das respectivas modalidades profissionais;  
II - as relacionadas nos números 06 a 08 do artigo 1º desta Resolução, 
desde que enquadradas no desempenho das atividades referidas no item I 
deste artigo. (grifo nosso) 

 
Resolução Nº 313, de 26 de setembro 1986 do CONFEA, dispõe sobre o exercício 

profissional dos Tecnólogos das áreas submetidas à regulamentação e fiscalização instituídas 
pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e dá outras providências: 

 
Dispõe sobre o exercício profissional dos Tecnólogos das áreas submetidas à 
regulamentação e fiscalização instituídas pela Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, e 
dá outras providências. 
Art. 3º - As atribuições dos Tecnólogos, em suas diversas modalidades, 
para efeito do exercício profissional, e da sua fiscalização, respeitados os 
limites de sua formação, consistem em: 
 
1) elaboração de orçamento; 
2) padronização, mensuração e controle de qualidade; 
3) condução de trabalho técnico; 
4) condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 
manutenção; 
5) execução de instalação, montagem e reparo; 
6) operação e manutenção de equipamento e instalação; 
7) execução de desenho técnico. 

 

Resolução Nº 262, de 28 de julho 1979 do CONFEA, dispõe sobre as atribuições dos 
Técnicos de 2º grau, nas áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia: 
 

Dispõe sobre as atribuições dos Técnicos de 2º grau, nas áreas da Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia. 
Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos Técnicos 
de 2º Grau, as atividades constantes do Art. 24 da Resolução nº 218 ficam 
assim explicitadas: 
1) Execução de trabalhos e serviços técnicos projetados e dirigidos por 
profissionais de nível superior. 
2) Operação e/ou utilização de equipamentos, instalações e materiais. 
3) Aplicação das normas técnicas concernentes aos respectivos processos de 
trabalho. 
4) Levantamento de dados de natureza técnica. 
5) Condução de trabalho técnico. 
6) Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 
manutenção. 
7) Treinamento de equipes de execução de obras e serviços técnicos. 
8) Desempenho de cargo e função técnica circunscritos ao âmbito de sua 
habilitação. 
9) Fiscalização da execução de serviços e de atividade de sua 
competência. 
10) Organização de arquivos técnicos. 
11) Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e controle de qualidade. 
12) Execução de serviços de manutenção de instalação e equipamentos. 
13) Execução de instalação, montagem e reparo. 
14) Prestação de assistência técnica, ao nível de sua habilitação, na compra e 
venda de equipamentos e materiais. 
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15) Elaboração de orçamentos relativos às atividades de sua competência. 
16) Execução de ensaios de rotina. 
17) Execução de desenho técnico. (grifo nosso) 

É preciso esclarecer, no que tange ao estabelecimento dos requisitos de habilitação 
pelo Edital, que o conteúdo das exigências habilitatórias, sobretudo aquelas pertinentes à 
qualificação técnica, devem ser estabelecidas de acordo com as circunstâncias de cada licitação, 
ou melhor, devem guardar uma relação de razoabilidade e proporcionalidade com o 
próprio objeto licitado e, considerando então o objeto do certame em epígrafe e os dispositivos 
legais elencados acima, tenho que o Edital deverá ser retificado com vista a serem incluídos os 
seguintes profissionais, como responsáveis técnicos: 

 Profissional da área de Engenharia Elétrica, a saber:  

Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico-Eletricista, Engenheiro de Operação 

modalidade Eletrotécnica, Tecnólogo/Técnico em Eletrotécnica, Técnico de 2º grau modalidade 

eletrotécnico, Técnico Industrial com Habilitação em Eletrotécnica, ou qualquer outro que possa 

responsabilizar-se legalmente pela execução do objeto licitado, com o devido 

Comprovante/Certidão de Registro/Inscrição junto ao órgão de classe competente. 

O estabelecimento de qualificação técnica e financeira, via de regra, causa evidente 

restrição à competitividade, nesse sentido o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal 

estabeleceu que no âmbito de licitações públicas, somete são permitidas exigências de 

habilitação técnica e econômica “indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações”.    

Assim, seguindo a orientação constitucional a Lei 8.666/93 – de aplicação subsidiária 

ao Pregão – estabeleceu taxativa proibição a qualquer tentativa de restringir, frustrar ou 

comprometer a disputa e a competição nas licitações, não obstante tal procedimento 

perseguir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.  Veja-se: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

§ 1º  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 

para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 

deste artigo e no art. 3 da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 

Portanto, é demasiada a exigência de um único profissional com formação superior, 
pois vários instrumentos normativos permitem a execução de tais serviços por outros técnicos.      
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Obviamente que a discricionariedade do Administrador quanto ao estabelecimento 
do conteúdo das exigências editalícias acerca da habilitação técnica deve ser balizada pelo 
próprio objeto licitado, com vistas a não serem exigidas condições demasiadas, impertinentes 
ou inadequadas, que frustrem a competitividade do certame. 

Sobre a questão, MARÇAL JUSTEN FILHO preceitua: 
 

“Vale insistir acerca da inconstitucionalidade de exigências excessivas, no tocante 
à qualificação técnica. Observe-se que a natureza do requisito é incompatível com a 
disciplina precisa, minuciosa e exaustiva por parte da Lei. É impossível deixar de 
remeter à avaliação da Administração a fixação dos requisitos de habilitação 
técnica. Essa competência discricionária não pode ser utilizada para frustrar a 
vontade constitucional de garantir o mais amplo acesso de licitantes, tal como já 
exposto acima. A Administração apenas está autorizada a estabelecer exigências 
aptas a evidenciar a execução anterior de objeto similar. (...) Talvez até se pudesse 
caracterizar a competência da Administração, na hipótese de fixação dos 
requisitos de qualificação técnica, como sendo discricionariedade técnica (...) Nos 
casos de discricionariedade técnica, a decisão do administrador será válida na medida 
em que for respaldada pelo conhecimento especializado. É isso que se passa com a 
competência para disciplinar a qualificação técnica na licitação. A Administração não 
está autorizada a fixar exigências fundando-se na simple e pura “competência” 
para tanto. Sempre que estabelecer exigência restritiva, deverá apresentar 
fundamento técnico-científico satisfatório. Deve evidenciar motivos técnicos que 
conduzam à similitude entre o objeto licitado e a exigência constante do edital. 
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14ª Edição, pág. 460, Ed. 
Dialética)  (grifos nossos). 

Então a lei remete a decisão ao juízo discricionário do Gestor. Se optar por 
estabelecer requisitos de qualificação técnica, estes devem guardar proporcionalidade com o 
objeto licitado e contar com fundamento técnico-científico, o que não se verifica no presente 
caso. JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR assinala o seguinte ensinamento: 

“Logo a Constituição reservou à autoridade administrativa a discrição necessária 
e suficiente para incluir nos editais de licitação as exigências de comprovação de 
qualificação técnica que se ajustem a natureza do objeto em disputa, suas 
características e complexidade de sua execução. Em outras palavras, cabe a cada 
edital dosar as exigências de modo a resguardar a Administração quanto a 
experiência do licitante na precedente execução de objetos assemelhados”. 
(Pereira Júnior, Jessé Torres. Comentários à Lei de Licitações e Contratações da 
Administração Pública, 2002, Editora Renovar.) (grifos nossos) 

No caso em tela, observa-se que não há justificativa técnica nos autos ou no Termo de 
Referência, com vistas a respaldar a necessidade de que o objeto licitado somente possa contar 
com o acompanhamento e supervisão de um Engenheiro Eletricista. Sendo assim, como se viu 
acima, vários outros profissionais podem atuar como responsável técnico, o que impõe a 
necessidade de reforma imediata do instrumento convocatório da licitação, para assegurar que 
seja preservado o seu caráter competitivo.   

Ante ao exposto, são procedentes os argumentos da impugnante, haja vista, que 
comprovou ter o Técnico em Eletrotécnica capacidade técnica que atenda ao objeto licitado. 

IV – DA CONCLUSÃO  

A intenção da Administração Pública quando solicita comprovação de capacidade 
técnica, é garantir a qualidade dos serviços oferecidos, e nunca restringir a competitividade, fato 
que acorrerá caso não seja reconhecida a procedência da presente impugnação, pois, irá 
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restringir, frustrar ou comprometer a disputa e a competição no certame, não obstante impedir 
a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.   

Preservado, então, os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade e 
igualdade, entendo que deverá ser retificado o Edital, haja vista, a necessidade de inclusão de 
outros profissionais no item 6.5- Qualificação Técnica. 

Assim, diante dos fundamentos expostos acima, julga-se totalmente procedente a 
impugnação proposta pela empresa E G DOS SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO EILELI, 
quanto aos termos do Edital do Pregão Presencial nº 064/2019-SRP.  Por tal razão, resta 
deferido o pedido de retificação do Edital e, com isso, deverá ser republicado, alterando-se a data 
inicialmente fixada para realização desta licitação. 

Por oportuno, é submetido o presente procedimento licitatório ao Senhor Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, para análise e julgamento da 
presente impugnação, para que sofra o duplo grau de julgamento, com o seu “DE ACORDO”, ou 
querendo, prolatar opinião própria. 

É como decidimos. 

Gurupi-TO, Sala da Comissão Permanente de Licitações, aos 31 (trinta e um) dia do mês 
de outubro de 2019. 

 

 

Marcelo Adriano Stefanello 
Pregoeiro  

Decreto nº 255/2019 
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ACOLHO, APROVO E RATIFICO O JULGAMENTO 

PROFERIDO PELO PREGOEIRO, ACERCA DA 

IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EMPRESA E G 

DOS SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO EILELI 

(CNPJ nº 25.142.396/0001-32), EM FACE DO EDITAL 

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019, 

CONFORME OS FATOS E FUNDAMENTOS 

EXPOSTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

2019.011800.  

 

ASSIM, MANTENHO IRREFORMÁVEL A 

DECISÃO EXARADA PELO PREGOEIRO, PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

 

Por consequência, em razão do acolhimento da 

impugnação, determino que seja dada imediata 

ciência do julgamento à licitante interessada.  

 

Em seguida, sejam providenciados todos os atos 
necessários à regular conclusão da licitação. 

 

 

Gurupi-TO, aos 31 (trinta e um) dia do mês de 
outubro de 2019. 

 
 
 

 

DOMINGOS TAVARES DE SOUSA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
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