
 

 

 

JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 008/2015 

 

 

IMPUGNANTE: RETROMAC Maquinas e Equipamentos Ltda 

IMPUGNADO: Município de Novo Barreiro – RS 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 

OBJETO: Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica, nova, ano de fabricação 2015, motor 

à diesel, com potência mínima de 95 HP, cabine com ar condicionado quente/frio para 

atendimento do contrato de repasse nº 804782/2014 – MDA. 

 

Impugnação ao Edital da Licitação em epígrafe, proposta pela empresa RETROMAC 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n.º 01.858.750/0001-61, estabelecida na cidade de Lajeado - RS, Rodovia 

RS 130, Km 69. 

 

I – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA 

 

A empresa acredita haver irregularidade nas regras do Instrumento de Convocação na 

descrição do objeto, Item 1 e do item 5 Garantia e Assistência Técnica, em razão disso requer 

a Impugnação ao Edital, e que seja anulado o certame ou adequação/reformulação do edital 

com a reabertura do prazo original. 

 

II – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 

 

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja 

existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifesta tempestividade, a inclusão 

de fundamentação e pedido de reforma do instrumento convocatório. 

A Legislação no caso da Modalidade Pregão, disciplina, que até dois dias úteis antes 

da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, cabendo ao 

Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

Recebida a petição em 12/05/2015, às 15:50h através do Correio local por sedex, 

sendo que o prazo legal é de 2 dias úteis de antecedência em relação à data marcada para a 

sessão pública de condução do certame, mostra-se, portanto INTEMPESTIVA. 



  

III – DECISÃO DO PREGOEIRO 

Desse modo, presente o requisito da forma, prescrito em Lei, o pleito da recorrente, 

não procede, INDEFERINDO a presente IMPUGNAÇÃO, razão pela qual se decide manter 

inalterado o instrumento convocatório, dando-se prosseguimento ao certame Licitatório. 

Publique-se,  para conhecimento dos interessados. 

 

Junte-se aos autos do Processo Administrativo. 

 

 

Novo Barreiro - RS, 13 de Maio de 2015. 

 

 

 

 

ELIANE MARTINI 

PREGOEIRA 


