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Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo 

Fone/Fax : (47) 3547-0179 / 3547-0232 

gabinete@bracodotrombudo.sc.gov.br 

Praça da Independência, 25- Centro – 89178-000 – Braço do Trombudo – Santa Catarina 

CNPJ 95.952.230/0001-67 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2020. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DOSES DE 

SÊMEN BOVINO, NITROGÊNIO, LUVAS E BAINHAS PARA A SECRETARIA DE 

AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO/SC . 

ABERTURA: 27/05/2020 AS 08:30 HORAS 

 

IMPUGNANTES: “FÉRTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ESCRITA NO 

CNPJ 83.204.552/0001-49; E OUTRO” 

 

 

A empresa FÉRTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, impetrou  

impugnação ao edital de convocação contestando que haveria suposto direcionamento do respectivo 

certame, o qual pedido foi encaminhado por e-mail na data de 26/05/2020, sendo que a mesma  

empresa não apresentou justificativa ou demonstração de qual forma que estaria ocorrendo o 

direcionamento. 

 

Na mesma data, ou seja, 26/05/2020 foi encaminhado também via e-mail um pedido de 

suspensão do pregão em comento, pedido oriundo do endereço eletrônico 

lucaspassarini@outlook.com, o qual não possui a identificação da empresa impugnante nem seu 

representante legal e também não apresentou o motivo do pedido de suspensão, apenas mencionou que 

havia suposto direcionamento. 

 

Parecer – Conforme o parecer jurídico sobre as impugnações apresentadas, o qual ressalta a 

intempestividade da impugnação, tendo em vista que não respeitou os regramentos do edital 

convocatório – Cláusula 11, item 11.1 dando o prazo de 02 dias úteis antes da data do recebimento dos 

envelopes. Além do item 11.2 do edital, onde não serão aceitos impugnações via fax ou e-mail, 

somente através de protocolo geral do município. 

Que em análise ao instrumento convocatório não é possível perceber qualquer mácula que 

enseja a anulação do certame. 

O parecer jurídico entende ainda a intempestividade das impugnações, razão pela qual opina 

pelo prosseguimento do processo licitatório. 

 

Portanto o parecer da comissão é no sentido do NÃO ACOLHIMENTO das impugnações 

apresentadas ao edital. Dando Prosseguimento ao certame licitatório, mantendo a mesma data e hora 

de abertura 

Outrossim, finalizamos que a presente licitação cumpre o que determina a Lei de 

8.666/1993. 

 

Este é o parecer. 

 

Braço do Trombudo – SC, em 26 de maio de 2020. 

  

 

 

____________              ______________________                    _______________________________ 

Clóvis Samp           Jean Carlos Correa da Costa Scharf                 Carice Elizabeth Larsen Wolniewicz 

 Pregoeiro                                  Membro                                                     Membro 
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