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ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 

 

PROCESSO: 3562/2022 
REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 00012/2022 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAR ESTUDOS AMBIENTAIS 
(LICENCIAMENTO AMBIENTAL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DIAGNÓSTICO, PLANO DE 
CONTROLE AMBIENTAL E PLANO DE ÁREAS DEGRADADAS) BEM COMO SUA DOCUMENTAÇÃO 
DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLES.” 
RECORRENTE: LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA-ME – 23.146.943/0001-22 
 

1. RELATÓRIO 

Trata-se – este documento – resposta à IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela empresa LIDER 
ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 23.146.943/0001-22. 

A impugnante, em síntese, em suas razões de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 
00012/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para elaborar estudos ambientais 
(licenciamento ambiental, sistema de informação e diagnóstico, plano de controle ambiental e plano de 
áreas degradadas) bem como sua documentação de acordo com as normas técnicas dos órgãos de 
controles, expõe que falta, no referido edital, exigência de qualificação técnica das empresas licitantes 
e experiência de seus profissionais. A empresa questionou também que há somente a exigência de 
atestado técnico em nome da empresa concorrente e comprovação. 

Para tanto, requer o licitante o recebimento da impugnação apresentada, bem como, o seu respectivo 
julgamento como procedente para alterar as previsões do Edital na forma questionada. 

 

1. HISTÓRICO 

1.1 DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE IMPUGNAÇÃO 

Preliminarmente, cumpre observar que nos moldes do Item 21 do Edital, o prazo para a apresentação 
de impugnação é de até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública 
(VIDE ITEM 21.1 DO EDITAL), conforme art. 24, do Decreto nº 10.024/2019. 
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Portanto, a presente impugnação é tempestiva, conforme, analogicamente, explicita o art. 24 do 
Decreto nº 10.024/219. 

“Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por 
meio eletrônico na forma prevista no Edital, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública.” 

1.2. DOS ITENS IMPUGNADOS 

A impugnante insurge contra os termos do edital em referência, que adiante especifica, o que 
faz na conformidade seguinte. 

1.3. DO JULGAMENTO 

Analisando as especificações descritas no Termo de Referência, entendemos que de fato prejudica o 
caráter competitivo do certame, pois houve de forma desnecessária o direcionamento contido nas 
especificações técnicas, visto isto que será corrigido tais especificações de modo que aumente o leque 
de licitantes participantes fazendo com que seja minuciosamente elaborado e exigido tais 
documentações que julgarmos necessárias. 

Tendo em vista o questionamento sobre as descrições do edital, esta secretaria sugere que seja 
acolhido o pedido da ora impugnante, com o fito ser alterado o Edital do certame. 

Sr. Pregoeiro, solicito que seja acolhido presente item. 

2. DA DECISÃO 

Diante do exposto e, subsidiada pela área técnica demandante, acolhemos o pedido de impugnação e 
solicitamos a suspensão temporária do certame do edital e pregão eletrônico nº 000012/2022, 
remetendo os autos à Comissão de Pregão. 

 Sem mais, colho da auspiciosa oportunidade para reiterar votos de estima e mais distinta 
consideração. 
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Ecoporanga-ES, 16 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
ERLY DUTRA DA CUNHA 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
Dec. 7.730/2021 


