
 

 

 

DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2021 

 

JOSÉ ANTONIO RIBEIRO, Pregoeiro designado, no uso das atribuições de 

pregoeiro, com base na Lei nº10.520/02 e na Lei nº8.666/93, analisando a Impugnação 

apresentada pela empresa GÊMEOS ECOLÓGICO COLETA DE RESÍDUOS SC EIREL, exara a 

seguinte decisão: 

Quanto ao item 1.1. Prova De Inscrição No Cadastro De Contribuintes 

Estadual e Municipal, decide julgar procedente a impugnação no que pertine a este ponto, 

acrescentando ao edital a necessidade e exigência de apresentação por parte dos licitantes para 

efeitos de habilitação a prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal 

conforme prescreve o art.29, inciso I e II da Lei nº8.666/93. 

No que tange a impugnação quanto o item 1.2. da Impugnação que refere-

se a necessidade de alteração de exigência de qualificação técnica, há se julgar improcedente 

eis que faculta ao órgão público baseado na Lei nº8.666/93 especificar as exigências que melhor 

qualifiquem a empresa com a qual será no futuro entabulado contrato administrativo, 

resguardando-se da melhor forma possível.  

Já no que se refere a impugnação constante do item 1.3. ausência de 

exigência de licença sanitária municipal e/ou estadual, deve ser julgada procedente eis que 

realmente trata-se de exigência legal e comprova se o fornecedor está apto a gerir o serviço 

caso seja considerado vencedor na licitação perante os órgãos de controle. 

 No item 1.3.1. quantitativo mínimo no atestado de capacidade técnica 

visando garantir a qualificação da empresa vencedora, também deve ser alterado no edital, eis 

devendo o atestado de capacidade técnica não ser superior a 50%, conforme entendimento 

pacifico junto ao Tribunal de Contas da União. 

O item 1.4. da Impugnação trata da ilegalidade na exigência de vistoria, 

com acerto a Impugnante, basta para os efeitos de futura contratação que a empresa apresente 

declaração de vistoria, isso assegura a administração de eventual negativa de conhecimento do 

local da prestação do serviço por parte da empresa contratada. Portanto procedente a 

impugnação neste ponto também. 

ANTE AO EXPOSTO conhece a presente impugnação e no mérito julga-se 

parcialmente procedente nos termos aqui expostos. 

Esta decisão fica fazendo parte do edital em epígrafe, devendo a mesma ser 

publicada cientificando-se a empresa impugnante. 

Brunópolis/SC, em 09 de junho de 2021 

 

JOSÉ ANTONIO RIBEIRO 

PREGOEIRO 


