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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
• Pregão Presencial N.032/2016 Processo Administrativo N. 

13.418/2015 Decisão de Impugnação ao Edital – Empresa: Toldos São 
Paulo Ltda. 
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SECRETA

C

 

 

DECIS

 

Após a publicação do aviso

objeto é contratação de em

estruturas; equipamentos 

químicos para a realização

manifestações culturais n

impugnação ao instrumen

PAULO LTDA. 

Em linhas gerais, o im
específico de engenharia, 

Verifica-se, prima facie, q
consumado o prazo previs

Isto porque, o instrume
estabelece que o edital p
fixada para recebimento d

No caso concreto, estando
dia 27 de junho, a data fin
21 de junho, considerando

Todavia, apenas no dia 22
protocolização da peça de 

 Intempestivo, por consegu
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PREGÃO PRESENCI

PROCESSO ADMINISTRATIVO

 

 

SÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

o de licitação relativo ao Pregão Presencial n

mpresa para prestação de serviços de locação

de som; iluminação; imagem; geradore

o de eventos cívicos, religiosos, culturais, p

no âmbito do Município de Simões Filh

nto convocatório, manejada pela empresa 

mpugnante sustenta que tratando o obje
não há cabimento para utilização da modal

que quando da protocolização do expedien
sto para manejo da espécie.  

ento convocatório (lei do certame), em 
poderá ser impugnado até 02 (dois) úteis
dos envelopes. 

o designada a sessão de recebimento dos e
nal para apresentação de eventuais impug
o a suspensão do expediente nos dias 23 e 2

2, último dia útil anterior à abertura do ce
impugnação, portanto, após a extinção do p

uinte, o “recurso” manejado. 

IAL N. 032/2016 

O N. 13.418/2015 

n. 032/2016, cujo 

o e montagem de 

es; e, banheiros 

populares e das 

ho, foi recebida 

TOLDOS SÃO 

eto de serviços 
lidade pregão.   

nte, já se havia 

sua seção 13, 
s antes da data 

nvelopes para o 
gnações foi o dia 
24. 

ertame, houve a 
prazo. 
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Licitações
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Entretanto, considerando
público, trazemos as segui

1. Sobre o objeto licita

“que apesar de sim

estaria excluído do 

do Pregão. Cita em 

3.555/2000. 

 

2. Ainda em seu pet

Jacoby Fernandes

estabelece que o P

serviços comuns. 

mais comum que 

 
3. De partida, temos a

qualquer vedação 

serviços de engenha

ser aferido no caso

contratado e jamais

 
4. Assim, diante da ne

de fixação de pad

instrumento convo

engenharia.  

 
5. Nesse sentido, o e

Súmula 257 – O 

engenharia encontr

 
6. Instada a se manife

não há no objeto l

modo que a mont
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o a inegociável necessidade de proteçã
intes considerações:   

ado, afirma o impugnante que estamos diant

mples”, é em verdade um serviço de engenha

espectro dos serviços comuns sob o qual inc

m favor do seu entendimento o disposto no ar

titório, faz, inadvertidamente, menção à l

s, na qual se pode ler claramente: “a Lei 

Pregão pode ser utilizado para a contrat

Excluída está, portanto, a contratação

seja.” (grifamos) 

a esclarecer que não há na Lei n. 10.520/2002

expressa à adoção da modalidade para 

aria. De modo que, o cabimento ou não da m

o concreto, tendo por baliza a natureza d

s o gênero no qual se insere.  

ecessidade da Administração, verificando-se

drões objetivos de desempenho e qualida

ocatório, teremos, pois, um serviço comum

entendimento pacificado do Tribunal de Co

uso de pregão nas contratações de servi

ra amparo na Lei n. 10.520/2002. 

estar, a Secretaria Municipal de Infraestrutu

icitado qualquer especificidade que o torne

tagem e instalação das estruturas que com

ão ao interesse 

te de um serviço, 

aria, e, portanto, 

cide o cabimento 

rt. 5 do Decreto 

lição de Ulisses 

n. 10.520/2002 

tação de bens e 

o de obra, por 

2 (Lei do Pregão) 

contratação de 

modalidade deve 

do serviço a ser 

e a possibilidade 

ade no próprio 

m, ainda que de 

ontas da União: 

iços comuns de 

ura destacou que 

e infungível. De 

mpõem o objeto 
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licitado, constitui, e

complexidade, cuja

caso. 

 
7. Dito isso, diante da

temos por certo qu

032/2016 ostenta n

modalidade.   

 

8. Assim sendo, não c

mantenho a adoção
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em verdade, serviço padronizado e com té

a variação reside apenas nas dimensões dem

a manifestação inequívoca do órgão especiali

ue o serviço de engenharia objeto do Preg

natureza comum, donde decorre a justeza

conheço da impugnação manejada, posto que

o da modalidade Pregão Presencial. 

Simões Filho, 29 de junho de 2016. 

 

Ademilson Neves S. Junior 

Pregoeiro   

écnicas de baixa 

mandadas caso a 

izado municipal, 

gão Presencial n. 

a na eleição da 

e intempestiva, e 
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