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PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 025/2022 
OBJETO AQUISIÇÃO DE ASFALTO FRIO 
 
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 
 
Considerando o documento de Impugnação ao edital apresentados pela empresa VOGELSANDGER 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 18.669.032/0001-40 no dia 11/05/2022, seguem os fatos: 
 
DA IMPUGNAÇÃO: 
 
A empresa, em breve síntese, questiona a de registro da empresa no Conselho Regional de Química e 
manter um Engenheiro Químico como responsável técnico, alegando que tal exigência fere o princípio da 
ampla competitividade do certame. 
 
DA APRECIAÇÃO: 
 
A impugnante protocolou seu documento de impugnação tempestivamente no Setor de Compras e 
Licitações, conforme é exigido no Edital, no dia 11 de maio de 2022, merecendo sua apreciação. 
 
DO MÉRITO: 
 
Passando a análise do mérito, conforme posicionamento, o Pregoeiro tem as seguintes considerações e 
entendimentos: 
 
Em Pregão realizado no ano de 2017 para o mesmo objeto, ocorreu impugnação pelo mesmo motivo, onde 
a decisão foi favorável à exclusão de tais exigências para qualificação técnica das empresas licitantes 
conforme o texto abaixo: 
 

“Em relação à exigência de registro da empresa no CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA e também 
possuir um responsável técnico igualmente registrado no referido CONSELHO, visando garantir a 
ampla concorrência no certame, e também levando em consideração que podem participar tanto 
fabricantes quanto comerciantes do produto, julga-se prudente reformar a decisão anterior e excluir 
tal exigência a fim de não impedir potenciais licitantes de participar do certame.”  

 
Analisando o histórico de concorrências em licitações de anos anteriores, onde haviam as mesmas 
exigências de qualificação técnica do Edital ora impugnado, verificou-se a baixa participação nos anos de 
2018, 2019 e 2021, fato que reforça a tese da impugnante quanto a restrição do Edital à competitividade 
do certame. 
 
DA CONCLUSÃO: 
 
Pelas razões de fato e de direito acima aduzidas, o Pregoeiro acolhe as impugnações apresentadas sendo 
que as devidas alterações do Edital serão publicadas na forma da Lei e disponibilizadas no Site da 
Prefeitura. 
 
Guabiruba (SC), 12 de maio de 2022. 
 
 

 
LEANDRO WERLE 
Pregoeiro Oficial 
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