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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 

Número da Ata: 03/2019  

1.1 Objetivo da Licitação: Aquisição de 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRAS NOVO, para 
manutenção das atividades do SMER, conforme descritivo e valor máximo descritos no Termo 
de Referência, ANEXO II. 
 
Aos vinte dias do mês de março do ano de 2019, com início às 08h00min horas, na sala de licitações anexa à 
Prefeitura Municipal, cito na Rua São Luiz, nº 210, reuniram-se a Pregoeira, Sr.(a) Fernanda Luiza Dassoler 
Fassbinder, juntamente com a equipe de apoio, para analisar o pedido de IMPUGNAÇÃO apresentado pela 
empresa SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.224.121/0019-22. A 
referida empresa pede que seja realizada retificação do edital no que se refere ao descritivo do objeto, 
principalmente onde consta a exigência de “potência de no mínimo 125hp, e lamina angulável com largura 
mínima de 3,15m.” Após ampla análise do pedido de impugnação e do processo licitatório em questão, foi 
observado que para a montagem do objeto foram analisados os prospectos de diversas empresas adquiridos 
através de consulta aos sites oficiais das empresas e que foram observados também que várias empresas se 
enquadram no descritivo exigido pelo município, inclusive a requerente possui máquinas que atendem as 
exigências deste município.  A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração 
pública, observando o princípio da isonomia, tal vantagem deve ser norteada pela adequação e satisfação do 
interesse público por meio da execução do contrato. Sendo assim sugerem ao prefeito municipal que seja 
rejeitado o pedido de impugnação da empresa supra citada. Sendo assim não havendo mais nada a tratar 
a comissão encerrou seus trabalhos, remetendo ao chefe do poder executivo para que tome as 
providencias cabíveis. 

São Miguel Da Boa Vista, 20 de março de 2019. 
DATA : __/__/__ 
(    ) DEFERIDO 
(    ) INDEFERIDO 
 
 
____________________________ 
   VILMAR SCHMAEDECKE 
      PREFEITO MUNICIPAL 
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