
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA 

Tubarão, 30 de Abril de 2019. 

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

Processo Licitatório 10/2019 - Pregão Presencial Nº 19/2018-PMJ -

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURfDICA ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL PARA A EXECUÇÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, AVENIDAS, CANTEIROS CENTRAIS DE AVENIDAS, RUAS E 

PONTES DO MUNIC(P/0 DE JAGUARUNA, NAS AREAS DE ATUAÇÃO DA CELESC, CERGAL E 
COOPERALIANÇA. 

Inicialmente, comprova-se a tempestividade do ato de impugnar, dado que a sessão 

pública presencial que está prevista para data de 3 de Maio de 2019, as 9h00, tendo sido, 

portanto, cumprido o prazo estabelecido no Art. 41 §2 da lei 8666/1993 e Art. 18 do Decreto 

Federal n!! 5.450/2005. 

Desta forma, impõe-se a análise e acolhimento das razões e provimento final da 

impugnação, tendo em vista que a mesma está sendo apresentada dentro do prazo 

estabelecido, nos termos do edital e da legislação vigente no país. Bem como levando em 

consideração o precedente de aceitação do recebimento para analise em horário de expediente 
interno, na parte da tarde, bem como por e-mail. 

A presente impugnação, novamente apresenta vícios graves, que comprometem 
muito a condução e continuidade deste processo licitatório. Dois pontos em especial trazem à 
tona a falta de credibilidade deste processo e despreparo desta equipe da COMPELI. Um trata

se do cumprimento do prazo para publicação da nova data para ocorrer o pregão, que conforme 

destaca a Lei n2 8666/93, no caso da modalidade pregão é 8 dias. 

Sendo que a nova data foi autorizada pelo chefe do executivo local no dia 25 de abril 

de 2019, porém, a Comissão de Licitação, apresentou nova data para ocorrer o pregão apenas 

alterou no corpo do texto de uma das publicações. Contudo, como pode-se notar em arquivo 

anexo, no enunciado do pregão, a data para o novo edital permaneceu até o início da manhã de 

hoje com a data de 1 de abril de 2019, sendo alterado apenas no meio da manhã de hoje o 

enunciado para 03 de maio de 2019 a data do pregão n!! PR 09/2019 - PMJ. 

Por este motivo nota-se um possível interesse em confundir os que por ventura 

queiram participar deste pregão, não dando tempo hábil para que os mesmos se preparem, 

ainda mais que amanhã é feriado nacional. Também é por esse motivo que se faz necessária o 

aceite do pedido de impugn o deste edital de licitação e suspensão do pregão que ocorre na 

iode 2019. 



Outro fato que destaco, é a necessidade de cancelamento deste pregão e 

reconsideração dos três orçamentos que foram utilizados por esta comissão de licitação, para 

elaboração da média de preços. Onde devem ser revistos os valores ali apresentados, bem como 

outras informações como a descrição de atividades econômicas das empresas que fizeram os 

orçamentos, se são condizentes com os serviços orçados pelas mesmas, situação cadastral e 

outras informações relacionadas. Pois pode estar ocorrendo erros também na elaboração até 

mesmo da média de preços. 

Em suma, este pregão não pode ocorrer e devendo ser suspenso e até mesmo 

cancelado, pois possui graves vícios que tornam tal edital nulo. 

Tenho total certeza que está administração, por meio do departamento jurídico e o 

chefe do executivo municipal irão acatar tal pedido para evitar problemas futuros. 

Neste momento apresento apenas este pedido de impugnação tempestiva do 

Processo Licitatório Nº 10/2019-PMJ - Pregão 09/2019-PMJ, onde os notifico que encaminharei 

ao Ministério Público da Comarca de Jaguaruna para acompanhar tal situação, bem como terei 

que solicitar judicialmente Medida Cautelar para a suspensão de tal processo caso o mesmo 

ocorra. Acredito que não será necessário tais ações, pois tenho fé no bom trabalho, coerência e 

competência para acatar o pedido de Impugnação Tempestiva . 

Reitero assim, o pedido de impugnação tempestiva, suspensão e até anulação para a 

elaboração de um novo edital, afim de dar maior respaldo legal aos participantes deste certame. 

Cordialmente, 
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