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PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº“ 380/2021.

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 023/2022

EDITAL N“ 034/2022

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

Ref.: Impugnação ao Edital cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE TENDAS, QUADROS E VENTILADORES -
EDUCAÇÃO.

Trata o presente, de pedido de Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, à realizar-se
em 01/06/2022, recebido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio em 25/05/2022, que impugna o Edital conforme
explanação abaixo, interposta pela empresa CRIARTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS
LTDA, CNPJ Nº 06.957.510/0001 —3 8, sob a qual passamos a nos posicionar no prazo legal.

DA IMPUGNAÇÃO
Em síntese, a empresa alega a necessidade da exigência de Comprovante de Registro do fabricante

do produto no Cadastro Técnico Federal do Ibama, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade
válido com chave de Autenticação, do licitante que sagrar-se vencedor da disputa, tendo em vista que a
principal matéria prima dos Quadros de Avisos, Quadros Brancos e Quadros Flip Chart, e' a madeira, cuja
origem deve ser comprovada por áreas regulamentadas pelo IBAMA, conforme registro citado.

DA ADMISSIBILIDADE
Cabe ressaltar que a referida impugnação foi realizada de forma tempestiva, obedecendo ao prazo

estabelecido, até 03 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão, subscrita por
representante habilitado.

DO MÉRITO
Em análise do mérito, quanto aos pontos levantados pelo interessado, conforme entendimento deste

subscritor, tem-se as seguintes considerações e entendimentos:
a) A necessária apresentação do certificado apontado pela impugnante se trata de cabal exigência de

compromisso de terceiro, a qual possui vedação do TCE-SP conforme Súmula Nº 15.

CONCLUSÃO
O Pregoeiro, pelas razões de fatos e direitos aduzidas, após análise da impugnação pretendida,

entende pelo acolhimento da mesma, mas no mérito decide negar provimento à impugnação apresentada
pela empresa CRIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA e encaminhar o processo
à autoridade superior conforme a legislação.
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Pregoeiro

Potim, 31 de maio de 2022.
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