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ATA PARECER DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

ATA JULGAMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO 51/2021  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  

OBJETO: Aquisição de UMA RETROESCAVADEIRA NOVA 0KM, ANO DE FABRICAÇÃO, MINIMO, 
2021, para manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura do Município de São Miguel da 
Boa Vista/SC.  
 
Aos quatro dias do mês de novembro do ano de 2021, com início às 07:30 horas, na sala de 
licitações anexa à Prefeitura Municipal, cito na Rua São Luiz, nº 210, reuniram-se a Presidente da 
Comissão de Licitações, Sr.(a) Fernanda Luiza Dassoler Fassbinder, juntamente com a comissão 
com a presença do Mecânico efetivo da prefeitura, para analisar o pedido de impugnação enviado 
pela empresa PAVIMÁQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 85.199.578/0001-71, enviada via email no dia 03/11/2021, onde a mesma questiona a exigência 
de “ motor da mesma marca do fabricante” e a exigência de “transmissão Power shift”. Após analise 
da comissão juntamente com o mecânico, a comissão entende que deve-se acatar em partes o 
pedido da impugnante no que se refere a transmissão, sendo retirado esta exigência do edital, 
considerando também o pedido de esclarecimentos enviado pela empresa ENGEPEÇAS 
EQUIPAMENTOS LTDA sobre o mesmo item, e a analise da comissão onde foi constato que esta 
exigência se torna irrelevante. Em se tratando do motor ser da mesma marca da fabricante a 
comissão entende que não há direcionamento já que existem diversas marcas no mercado que 
atendem esta exigência, não cabendo acatar o pedido da impugnante neste aspecto. Sendo assim a 
comissão recebe o pedido de impugnação da empresa e acata em partes o mesmo, sendo que a 
comissão sugere ao executivo que seja retirado a exigência de transmissão Power Shift do descritivo 
do edital.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, 04 de novembro de 2021. 
 

 
COMISSÃO: 
 
FERNANDA FASSBINDER...................................................................PRESIDENTE DA CPL 

EVANDRO MARCIO CANZI                       .......................................      MEMBRO 

TACIANE CRISTINA MORSCHBACHER         .........................................................MEMBRO 

LUCIMAR MAXIMINO PEDROTTI..............................................................MECÂNICO 

 

(  ) DEFIRO 

(  ) INDEFIRO 

 

________________________  __/__/___ 

VANDERLEI BONALDO 

PREFEITO MUNICIPAL 


