
Salve uma vida: d@ sangue, doe 6rgeos a diga

de contato (telefone, e-mail, etc...) que

Estado do Rio 'ande do Sul

JULGAMENTO DE AO EDITAL

Objeto da licitagio: contratagao de empresa
de assessoria e consultoria na elaboragdo,

na prestagao de servigos
, acompanhamento e

prestag6o de contas de projetos de interesse municipio, nas diversas 5reas de
interesse local, junto i 6rgios da administragdo direta e indireta, nas esferas
federal e estadual, e, demais atividades as 6reas, na Secretaria Municipal de
Administragao, Fazenda e Planejamento, para
de Santo Ant6nio do Planalto/RS.

as necessidades do Municipio

lmpugnante: DENGO E CASSEL CONSUL E ASSESSORIA LTDA, CNPJ:
4{.199.0951000{{0, estabelecida na Rua
Vacaria/RS

1. DO HIST6RrcO E TEMPESTIVIDADE:

Barcelos, 1145, Sala 04, Centro de

Trata-se de impugnagSo ao Edital Presencial OOB|2O22, referente
contrabgao de empresa especializada na
consultoria na elaboragio, encaminhamento,

de servigos de assessoria e
e prestagao de contas

de projetos de interesse do municipio, nas areas de interesse local, junto d
6rg5os da administragSo priblica direta e
demais atividades inerentes as ireas,

nas esferas federal e estadual, e,

estabelece o artigo 41, S 20 da Lei 8.666/93, por
tempestivamente, conforme
E CASSEL CONSULTORIA

E ASSESSORIA LTDA. CNPJ: 41.199.095/0001
na qual a impugnante insurgiu-se contra o ltem

, pessoa juridica de direito privado,
.1.6 do Edital que no texto editalicio

neo se encontram de acordo com a legislagSo

2. DAS ALEGA9OES:
A impugnante faz o pedido de que seja a proceddncia da impugnagio

e a corregao do edital por conta da exigEncia
2.1. DAIMPUGNAQAO:
a) AlegagSo da exig6ncia contida no ltem alinea "c" afronta a ConstituigSo

Federal, o Art. 30 da Lei n.o 8.666/93, a do STJ e do TCU, a doutrina,
tendo colacionado decis6es em tal sentido.

Consta do item 7.1.6 "c" do edital, como o qual foi impugnado:

c) No minimo

de Santo
Emancipado em 20 mar9o de 1992

PROCESSO ADMINISTRA
PREGAO PRESENCIAL

fornecido por pessoa
licitante executou
assessona e
acompanhamento e
(sessenta) meses. O

AM JogeMits 1 XrE CEPS525{I),

do Planalto
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(dois) Atestado de Capacidade T6cnica,
de direito prlblico, atestando que a empresa

a prestaQeo de servigos de
na elaboragao, encaminhamento,

de contas de projetos, por no minimo 60
devera conter a identificagao do signatario
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Estado do Rio

o de Santo
do Sul

tdnio do Planalto
Emancipado em 20 margo de 1

possibilitem realizar para esclarecimento de duvidas relativas
as informag6es prestadas.

Segundo o lmpugnante a exig€ncia no ltem impugnado afronta a
Constituigio Federal, o Art. 30 da Lei n.o a jurisprud6ncia do STJ, do TCU e a
doutrina, tendo colacionado decis6es em tal

3. DAANALISE DO IUERTTO DA
A lmpugnageo, d toda evidEncia, pelos fundamentos apresentados pelo

lmpugnante, merece plena acolhida, n6o necessdrias maiores delongas, no
suficientemente apresentados pelasentido de afirmar o direito alegado, j6 plena

Autora da lmpugnag6o.
Com efeito, a previsSo editalicia fere o constitucional da lsonomia e a

6 garantir a sebgeo da melhorobjetividade juridica da Lei n.o 8.666/93, cujo
proposta entre os interessados, na medida em contribui para o afastamento de
licitantes interessados.

Assim, o Edital deve ser objeto de

4. DA DECEAO

, escoimado da regra impugnada.

DIANTE DO EXPOSTO, e com base
Pregoeiro e Equipe de Apoio, decidem:

legislagSo e consultoria juridica, o

a) seja acolhida a impugnagao e julgada
republicagSo do Edital, escoimada dos vicios
regulamentar da apresentagao das propostas.

, devendo ser promovida a
nela, garantindo-se o prazo

b) Por fim, que seja cientificada 6 e demais interessados e que ser6
promovida a integral republicagio do edital todos os prazos.

Santo Ant6nio Planalto/RS, 27 de julho de 2O22.

Marcelo
Pregoeiro

.,Ehm wver
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Salve uma vida: doe sangue. doe orgeos e diga
18m-E{rd: licita.sap@donet.com.br
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