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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 

Trata-se de resposta ao pedido de impugnação ao Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 026/2021, cujo objeto é 

Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de mobiliário escolar, destinados ao 

atendimento das necessidades da Secretaria da Educação de Placas – Pará, pela empresa MULTI QUADROS E 

VIDROS LTDA CNPJ nº. 03.961.467/0001-96. 

 

I.DA ADMISSIBILIDADE 

 Nos termos do disposto no art. 18 do Decreto 5.450 de 31/05/2005, é cabível a impugnação, por qualquer pessoa, do 
ato convocatório do pregão na forma eletrônica até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública. 
Desse modo, observa-se que a Impugnante encaminhou sua petição, via e-mail, 24 de Setembro. de 2021 às 16:49 e, 
considerando que a abertura da sessão pública do pregão está agendada para o dia 30 de Setembro de 2021. Ocorre que, o 
expediente no município conforme Decreto nº037/2021 é das 8h às 14h, e, portanto, considera-se o dia de recebimento 
somente no próximo dia útil, assim a presente impugnação apresenta-se intempestiva.  

Além disso, no dia 27 o Município encontrava-se em feriado referente ao aniversário da cidade que fora no dia 26, 
conforme decreto nº069/2021. 

Destaca-se que todas as informações acima citadas se encontram publicadas no portal da transparência do Município. 
II – DA IMPUGNAÇÃO            
         A Impugnante solicita deferimento na inclusão no edital do cadastro Técnico Federal do IBAMA, para os itens, 33,34 e 
35, indicando como fundamentação legal a Lei nº10.165/200 e IN IBAMA nº6-15/03/2013. 
III- DECISÃO 

         À vista de tais considerações, nos termos do subitem 3.1 do Edital, tem-se por intempestiva a impugnação 
apresentada, prejudicando seu conhecimento. Portanto, não serão admitidas impugnações que desrespeitem os 
prazos impostos pelo arcabouço legal que circundam as licitações, igualmente pelo interesse público para que não 
sejam proteladas as ações administrativas necessárias ao bom andamento da coisa pública.  

 Desta forma, à vista de todo exposto, não conheço da impugnação apresentada, pela ausência do 
pressuposto tempestividade. Fica mantida a data da realização do certame. 
 

   Placas – Pará, 29 de Setembro de 2021. 

Shayane Nayara Farias Kostov- Pregoeira Municipal 
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