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ATA DE REUNIÃO 

O Pregoeiro e sua equipe de apoio reuniram-se na data de 29 de abril de 2019, para 

análise e resposta ao pedido de impugnação protocolado pela empresa DANNVALE Comércio e 

Serviços de Construção Civil, nos autos do Processo Licitatório n° 10/2018-PMJ, Registro de 

Preços n° 09/2018-PMJ, mas que, na verdade trata-se do Processo Licitatório n° 10/2019-PMJ, 

Pregão Presencial com Registro de Preços n° 09/2019-PMJ, este com reunião marcada para dia 

19/03/2019, às 9h00min. A Impugnação trata do Fundo Municipal de Iluminação Pública e a 

questão da qualificação técnica. 

A Impugnação foi apresentada em 28/03/2019, sendo que a reunião estava marcada 

para dia 01/04/2019, sendo, portanto, o recurso, tempestivo. 

Passa-se a análise sobre a questão do Fundo de Iluminação Pública. O Município de 

Jaguaruna possui a previsão, em seu Código Tributário Municipal, do mencionado Fundo. 

Verifica-se, por oportuno, que, em consulta com o setor contábil municipal,  existe tratamento 

diferenciado das receitas de iluminação pública, havendo dotação orçamentária própria. Os 

valores mencionados nas licitações (incluindo a presente) e utilizados para fins de pagamento 

são decorrentes de dotação orçamentária própria. 

Há dotação orçamentária específica, assim como conta bancária específica, 

compreendendo e encaixando no conceito de Fundo. Há, tão somente, ausência de unidade 

gestora própria, haja vista ausência de Lei Municipal que regulamente o referido Fundo, além 

do fato de que, a criação de unidade gestora própria implicaria em maiores gastos à 

municipalidade, tal como a necessidade de contratação de software próprio à contabilidade e 

ao setor de compras, entre outros custos. 

Com relação ao questionamento elencado no parágrafo 5° da presente impugnação, a 

administração esclarece que o mesmo já foi respondido e encontra-se devidamente publicado 

no site oficial do município www.jaguaruna.sc.gov.br, no link “Licitações”.  

No mais, compete esclarecer que a COPELI em qualquer momento se manifestou no 

sentido de acolher a presente Impugnação, ao contrário do mencionado. Ainda, manifesta-se 

no sentido de concordar com a participação do Ilte. Representante do Ministério Público, 

demonstrando-se a clareza e legalidade do presente certame. 

http://www.jaguaruna.sc.gov.br/
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Diante do exposto, tem-se pelo não provimento na Impugnação. 

Desta forma, o Pregoeiro e sua equipe de apoio remarcam nova data para reunião de 

licitação, no dia 03 de maio de 2019, às 0900hrs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal 

de Jaguaruna. 

 

Jaguaruna, 29 de abril de 2019. 

 

 

_____________________________ 
REMI FIRMINO GUEDES 

Pregoeiro 
 


