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REFERÊNCIA: RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL LICITATÓRIO | 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2022 | PREGÃO PRESENCIAL Nº 0057/2022.  

 

 

Ao Ilustríssimo Senhor  

Marcos Luiz da Maia 

Quality Sistemas LTDA 

 

 

Eu, Augusto Olmedo de Mattos, nos usos de minhas atribuições como Pregoeiro 

Oficial do Poder Executivo do Município de Aral Moreira/MS, venho, respeitosamente, 

apresentar RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO apresentada em face do Edital de Pregão Presencial 

identificado pelo nº 0057/2022, nos termos a seguir delineados.  

 

1- DA SÍNTESE FÁTICA 

 

Tem-se que o Poder Executivo de Aral Moreira/MS, por meio da Secretaria 

Municipal de Fazenda e Planejamento, publicou o Edital de Pregão Presencial nº 0057/2022, 

cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de licença e locação de 

sistemas de Gestão Pública, por meio PLATAFORMA WEB e DESKTOP, com acesso 

simultâneo para os usuários da Administração Municipal e do Instituto de Previdência Social de 

Aral Moreira/MS, atendendo todas as especificações técnicas, bem como os quantitativos e 

serviços técnicos correlatos, de acordo com os termos previstos no anexo “I” do edital, com 

vigência contratual de 12 (doze) meses.  

Irresignada com os termos constantes do instrumento convocatório, a Empresa 

QUALITY SISTEMAS, representada por seu sócio administrador, Sr. MARCOS LUIZ MAIA, 

apresentou IMPUGNAÇÃO ao edital, a qual passa-se a analisar.  

É a síntese. 

 

2- DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE RESPOSTA 

 

Consta no Edital de Pregão Presencial nº 0057/2022 que o prazo para a 

apresentação de resposta à impugnação deverá ser dentro de 24 (vinte e quatro) horas. Não 

obstante, impede destacar que o subitem 9.3 do edital ora impugnado prevê uma exceção à regra 

temporal, conforme a complexidade da demanda.  

Sendo assim, justifica-se que o prazo foi ultrapassado diante da complexidade da 

presente demanda, vez que os argumentos apresentados pela empresa impugnante necessitaram de 

uma análise pormenorizada. 

 

3- DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA  

 

3.1 – DOS ELEMENTOS FORMAIS E PRELIMINARES: 

Inicialmente, far-se-á uma análise quanto aos elementos formais e preliminares 

atinentes à petição de impugnação de edital licitatório. Assim, nota-se que a Lei Geral de 

Licitações (Lei Federal nº 8.666 de 1993), ainda vigente, expende em seu artigo 41 a possibilidade 

de impugnação aos editais de licitação e estabelece os requisitos mínimos para tanto. Vejamos:  
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Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual 

se acha estritamente vinculada. 

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias 

úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo 

da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 

dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as 

propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas 

ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá 

efeito de recurso.  

§ 3º A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

§ 4º A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes. 

Além do mais, o instrumento convocatório preleciona em seu item 9, intitulado “DO RECURSO E 

DA IMPUGNAÇÃO”, a possibilidade de apresentação de impugnações ao edital licitatório, desde que respeitados os 
seguintes requisitos: 

 
Da leitura do subitem 9.1, verifica-se que o prazo para a apresentação da 

impugnação seria 10 de agosto de 2022, levando-se em consideração a data agendada para a 

realização do certame, qual seja 12 de agosto de 2022.  

Outrossim, denota-se pela leitura do subitem 9.2 que a petição deverá ser escrita e 

protocolada junto à administração, seja por meio físico ou digital via e-mail, acompanhada da 

documentação capaz de identificar a parte impugnante, bem como os documentos capazes de 

comprovar a adequada representação do indivíduo signatário, sob pena de não conhecimento da 

impugnação.   

Quanto ao caso concreto, observa-se que a impugnação ofertada pela empresa 

QUALITY foi apresentada no dia 09 de agosto de 2022, por meio escrito, sendo protocolada junto 

ao e-mail da repartição. Não obstante, a impugnante não anexou quaisquer documentos 

necessários para a sua identificação, bem como, aqueles relacionados à adequada verificação da 

capacidade de representação de seu signatário, Sr. “Marcos Luiz da Maia”.  

Importante esclarecer que o caput do artigo 41, da Lei 8.666/93 é cristalino ao 

vincular a administração ao edital licitatório, sendo sua obrigação dar-lhe integral cumprimento. 

Além disso, trata-se de previsão relacionada ao PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 
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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO1, segundo o qual a administração pública está obrigada a 

observar as regras e condições previamente estabelecidas no edital.  

Outrossim, Doutrina e Jurisprudência pátrias corroboram o entendimento aqui 

sumulado, conforme será demonstrado em breve.   

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto 

ao Tribunal de Contas da União, O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO É A LEI DO 

CASO, aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública quanto dos licitantes2.  

O renomado Doutrinador Marçal Justen Filho cita, como exemplo de violação ao 

princípio da violação do instrumento convocatório, a não apresentação de documento exigido em 

edital e/ou a apresentação de documento em desconformidade com o edital.  

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região – TRF1 também já decidiu que a 

Administração deve ser fiel ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (AC 

199934000002288):  
“Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ´a Administração não pode 
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada´ (Lei 

nº 8.666/93, art. 3º, 41 e 43, I). O edital é a lei da licitação. A despeito do procedimento 

ter suas regras traçadas pela própria Administração, não pode esta se furtar ao seu 

cumprimento, estando legalmente vinculada à plena observância do regramento”. 

O mesmo TRF1, noutra decisão - AC 200232000009391 - asseverou que a 

Administração deverá conduzir o pleito em estrita observância e vinculação ao edital, não 

cabendo ao terceiro, dito prejudicado, a pretensão de beneficiar-se de sua desídia. 

Pelo exposto, preliminarmente, considero a impugnação inapta, por não preencher 

todos os requisitos formais exigidos pelo instrumento editalício.  

 

2.2 – DOS ELEMENTOS MATERIAIS:  

2.2.1 – DO ITEM Nº 1.1 DO EDITAL E ITEM 3.16 DO TERMO DE 

REFERÊNCIA 

Tem-se que a impugnante demonstra irresignação com os itens supramencionados, 

uma vez que estes referem-se à exigência editalícia para o fornecimento de sistemas “WEB e 

DESKTOP” aos usuários cadastrados pela Administração e Instituto de Previdência – PrevAral.  

A impugnante questiona a exigência de plataforma 100% (cem por cento) “WEB” 

para os seguintes módulos: CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, 

TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO, ALMOXARIFADO, 

FROTAS, PATRIMÔNIO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PROTOCOLO, RECURSOS 

HUMANOS, B.I, SAÚDE e GESTÃO ELETRÔNICA GOVERNAMENTAL. Assim, segundo 

consta na petição de impugnação, tais exigências seriam “INJUSTIFICADAS” e acarretariam na 

“RESTRIÇÃO À COMPETIÇÃO”.  

Veja-se pela leitura dos argumentos trazidos que a peticionante defende a adoção 

de sistema “DESKTOP”, afirmando que esta modalidade traz os mesmos benefícios técnicos que 

o sistema “WEB”.  

Data vênia os argumentos trazidos, convém ressaltar que, com o advento da 

PANDEMIA da COVID-19, a população viu-se forçada a dar continuidade à sua vida cotidiana 

                                                        
1 Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção 

da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.            
2 Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416. 
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de forma não presencial. Assim, o trabalho passou a ser remoto e a tecnologia mostrou-se 

ferramenta essencial à manutenção dos serviços. 

 Da mesma forma ocorreu no âmbito público, uma vez que, os órgãos públicos 

tiveram que adaptar-se às novas regras, com o ímpeto de manter a máquina pública em devido 

funcionamento e dar a continuidade na prestação dos serviços públicos à comunidade – com 

destaque à saúde e à educação.  

Sendo assim, os Municípios passaram a buscar a modernização de seus sistemas e a 

exigir do mercado o fornecimento de sistemas que permitam a integralização de informações e, 

principalmente, o acesso às informações em tempo real e em qualquer lugar.  

Pelo exposto, a plataforma “WEB” mostrou-se a melhor solução a atender às 

demandas de muitos Municípios - como este Ente Contratante - pois, possibilita múltiplos acessos 

simultâneos via web, sem exigir que os usuários restrinjam o acesso das informações e a 

alimentação do sistema à intranet municipal.  

Além do mais, é cediço que os órgãos de controle – principalmente o Tribunal de 

Contas do Estado do Mato Grosso do Sul – vêm exigindo, por meio de normativos próprios, a 

modernização dos sistemas de gestão, diante da obrigatoriedade de integralização automáticas das 

informações referentes às prestações de contas dos órgãos, como por exemplo o SISTEMA 

ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA E CONTROLE – SIAFIC (Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020).  

De igual forma concebe a jurisprudência pátria, conforme se observa nos julgados 

abaixo, exarados pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL - TJRS:  
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE INFORMÁTICA. EXIGÊNCIA DE SOFTWARE EM PLATAFORMA 

TOTALMENTE WEB. 

 1. Nos termos do art. 3º, § 1º, I, da Lei 8.666/90, é vedada a inclusão de cláusulas ou 

condições que comprometam a competitividade do certame. 

 2. Hipótese em que, embora em um primeiro momento, a exigência da plataforma 

totalmente web pareça restringir o objeto do certame, observa-se que, além de se 

tratar de exigência que se mostra dentro do poder discricionário do Município, 

visa a acompanhar as tendências de modernização tecnológica não só do serviço 

público, mas de irreversível evolução na informática. 

 AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70075899351, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Barcelos de Souza Junior, Julgado em 25/04/2018). 

(TJ-RS - AI: 70075899351 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de 

Julgamento: 25/04/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 09/05/2018) 

 

***  

 

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIRETO ADMINISTRATIVO. 

CONTRATO E LICITAÇÕES. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA 

ADEQUAÇÃO/MODIFICIAÇÃO DO EDITAL? INOCORRÊNCIA. 

POSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA NO EDITAL DE USO DE PLATAFORMA 
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100% WEB? AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CARÁTER DE COMPETITIVIDADE 

DO CERTAME. ENCARGOS SUCUMBENCIAS? REDIMENSIONAMENTO, EM 

RAZÃO DO DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA.  

1. Não prospera a tese do Município de Bento Gonçalves, no tocante à perda do objeto 

e consequente extinção da ação em razão da adequação/modificação do edital, uma vez 

que isto ocorreu após o ajuizamento do feito. Aliado a isto, o acatamento das 

modificações pelo município apenas reforça a tese da parte autora no ponto, motivo 

que poderia ensejar a procedência da ação, não a perda do objeto.  

2. A exigência da plataforma 100% web configura Poder Discricionário do 

município e visa a acompanhar as tendências de modernização tecnológica não só 

do serviço público, mas de irreversível evolução na informática. Não fosse isso, a 

medida foi justificada pela Coordenadoria de Tecnologia de Informação e 

Comunicação, que apontou a economicidade ao município, bem como a 

praticidade e agilidade quanto aos processos de atualização de versões e processos 

de instalação e configuração de máquinas clientes. Alia-se aos motivos 

apresentados pela Coordenadoria de TI que o uso da plataforma web não 

demanda a utilização de máquinas com grande capacidade de processamento e de 

memória, tendo em vista que os dados são armazenados? em nuvem? o que, além 

de garantir maior segurança, possibilita que as atualizações ocorram de forma 

automática pela empresa que oferece a tecnologia. Diante destes motivos, motivos 

elencados, a exigência constante do edital, para que a plataforma seja 100% web, 

não se mostra ilegal. 

 3. Redistribuídos os ônus sucumbenciais.  

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. 

(TJ-RS - APL: 70081358251 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de 

Julgamento: 31/07/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019) 

 

***  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE 

GESTÃO PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE SOFTWARE EM PLATAFORMA 100% 

WEB (ONLINE). DIRECIONAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIMINUIÇÃO 

DA COMPETITIVIDADE. RESTRIÇÃO LÍCITA. EXIGÊNCIAS CONSTANTES 

DO EDITAL DA LICITAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. ESFERA DE 

ESCOLHAS LEGÍTIMAS DA ADMINISTRAÇÃO, EM RAZÃO DE SUAS 

NECESSIDADES. POSSIBILIDADE. REFORMADA A DECISÃO QUE 

DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CERTAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075908749, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 

08/03/2018). 

 

*** 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU PREGÃO 

ELETRÔNICO. EDITAL QUE JÁ FOI RETIFICADO DUAS VEZES. EXIGÊNCIA 

DE SOFTWARE EM PLATAFORMA 100% WEB. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA COMPETITIVIDADE DA SELEÇÃO. 

EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO EDITAL JUSTIFICADAS PELA 

MUNICIPALIDADE PARA ECONOMIA DA GESTÃO. INTEGRAÇÃO DAS 

PLATAFORMAS VIA INTERNET. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70077426922, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 05/09/2018). 

(TJ-RS - AI: 70077426922 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de 

Julgamento: 05/09/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 11/09/2018) 

Nota-se que, tanto no Setor Público quando no Privado, a exigência pela 

modernização dos serviços é constante, uma vez que a tecnologia está em constante evolução. 

Desta feita, caberá às empresas fornecedoras dos Sistemas buscarem sua adequação para que 

acompanhe às exigências mercadológicas.  

À vista de todo o exposto, e com supedâneo no poder discricionário da 

Administração Pública, cumulado com a busca pela eficiência e economicidade dos serviços 

públicos, é possível inferir que não há qualquer restrição à competitividade no instrumento 

convocatório. 

2.2.2 – DO ITEM Nº 7.1.4 (SUBITENS “A” E “D”) DO EDITAL 

Quanto ao item Profissional com certificação ITIL, justificamos que tendo em 

vista que a Prefeitura iniciou processo licitatório cujo objeto é a Contratação de empresa 

para implantação, licenciamento de uso de sistemas de informática integrados para a gestão 

pública municipal e os serviços de conversão de dados, implantação, migração de dados pré-

existentes, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período 

contratual, conforme critérios, especificações e necessidades descritos nos Anexos, do 

Instrumento Convocatório. 

Houve a solicitação de inclusão no Edital, que as empresas licitantes 

interessadas em contratar com a Prefeitura Municipal, apresentem atestados onde 

comprovem que possuem no seu quadro de técnicos que irão prestar os serviços, habilitados 

com certificação Certificação ITIL (Information Technology Infrastructure Library) uma 

vez que é necessário a busca dos processos que garantam organização e controle para 

cumprimento dos objetivos estratégicos estimados por este Ente, pelos motivos de fato 

abaixo relacionadas. 

A CERTFICAÇÃO ITIL traz documentadas as melhores práticas para o 

fornecimento e suporte de serviços de Tecnologia da Informação. Servindo inicialmente 

como um guia de melhores práticas para uso do Governo Britânico, esta metodologia 
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demonstrou ser útil para organizações que atuam em diversos setores, portanto logo se 

tornou referência para a Gestão de Serviços.  

A revisão e atualização destas práticas são constantemente feitas por empresas 

públicas e privadas que utilizam ITIL, contribuindo com a experiência adquirida na sua 

utilização. De uma forma menos generalizada, estas melhores práticas nos ajudam a ter: 

• Uma gestão mais eficiente da Infraestrutura e dos serviços prestados; 

• Maior controle nos processos e menores riscos envolvidos; 

• Eliminação de tarefas redundantes; 

• Definição clara e transparente de funções e responsabilidades; 

• Maior qualidade no serviço prestado; 

• Flexibilidade na gestão da mudança; 

• Possibilidade de medir a qualidade; 

• Redução de custos de T. I.; 

• Aumento da satisfação do cliente ou usuário; 

• Respostas e processos mais ágeis; 

• A comunicação se torna mais rápida e dirigida; 

• A organização de T.I. se torna mais clara e sistemática; 

• Os processos são otimizados, consistentes e interligados.  

Portanto, para o atendimento ao Princípio da Eficiência, através dos sistemas 

de informática que irão servir de ferramentas para esta Gestão Pública Municipal, 

entendemos necessário a contratação de empresas que ofereçam as melhores condições, 

melhores produtos e melhores técnicas para que os serviços prestados sejam os mais 

adequados e eficientes. 

Conforme se segue, podemos ver que até mesmo o Ministério da Justiça vem 

exigindo em seus editais cujo objeto se relaciona com Tecnologia da Informação – T.I., que 

as empresas interessadas apresentem certificação ITIL, senão vejamos: 
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Portanto, a exigência de que a Empresa Licitante apresente Certificação ITIL, nos moldes do Edital, 

não representa afronta ao Princípio da Impessoalidade, da Isonomia, nem faz distinção entre os participantes. 
Ocorre que a Prefeitura Municipal utilizou da exigência para a garantia da prestação dos serviços de 

forma eficaz, eficiente e em atendimento aos novos padrões de especificações técnicas dos sistemas da T.I. 

Quanto ao item questionando a apresentação de recibo de entrega de protocolo 

junto ao TCE, tem-se que tal exigência é necessária para que seja comprovada a adequação 

das remessas do sistema junto ao Tribunal de Contas/MS. Ou seja, uma vez que o software 

contratado é a ferramenta responsável pela remessa eletrônica de dados e informações ao 

TCE, é imperioso que a empresa fornecedora do software comprove que a ferramenta de 

remessa existe e está adequada às exigências normativas da Corte de Contas/MS.  

 

2.2.3 – DO ITEM Nº 8 (SUBITEM I.”a” e I.”c”) DO EDITAL E SUBITENS 6.1 E 

6.7 DO TERMO DE REFERÊNCIA  

Alega a impugnante que há a inadequação de informações entre o edital 

convocatório e o termo de referência anexado, pois, no primeiro documento conta que a 

demonstração do sistema fornecido pelas empresas PODERÁ ser realizado logo em seguida ao 
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final da avaliação das propostas de preços. Por outro lado, o Termo de Referência aduz que a 

prova de conceito será realizada em data e local a serem divulgados pelo Pregoeiro no ato da 

sessão pública.  

Destarte, veja-se que a impugnante incorre em “ERRO DE INTERPRETAÇÃO”, 

uma vez que atribui ao termo “PODERÁ” uma certeza/obrigação. Porém, de acordo com a 

gramática pátria, tal termo representa “ter a faculdade” ou “a possibilidade”.  

Além do mais, é cediço que o Termo de Referência é o documento que visará a 

descrever detalhadamente o objeto e suas especificações, sendo o responsável a trazer ao processo 

as regras específicas daquele objeto e da forma de prestação daquele serviço. Ao contrário do 

instrumento editalício, o qual traz à baila cláusulas gerais, muitas de repetição obrigatória, que 

incorrem na maioria dos certames.  

Diante do fato em tela, tendo o Termo de Referência abordado uma informação 

mais específica acerca da forma de realização da prova de conceito, esta deverá ser considerada, 

uma vez que a função primordial do T.R é especificar o regramento, de acordo com cada objeto a 

ser contratado.  

Outrossim, com relação aos critérios de avaliação, veja-se que o edital em seu 

subitem 8.1 deixa claro que o critério da avaliação da amostragem será a sua adequação com as 

especificações trazidas junto ao TERMO DE REFERÊNCIA:  
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Destarte, traz-se à baila que O TERMO DE REFERÊNCIA POSSUI 43 

(QUARENTA E TRÊS) PÁGINAS, dentre as quais aborda as especificações de cada 

módulo individualizado, bem como a forma em que ocorrerá a demonstração do 

sistema no tópico 6 “DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA”, vejamos:  
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4- DA DECISÃO ADMINISTRATIVA  

 

Ante aos fatos e argumentos aqui expostos, amparado nas alegações de fato e de 

direito alhures abordadas, RESSALTO A AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO DA 

EMPRESA IMPUGNANTE E DE SEU SIGNATÁRIO, bem como DECIDO pelo 

IMPROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO apresentada, mantendo-se integralmente os termos do 

Edital do Pregão Presencial nº 0057/2022.  

Comunique-se a empresa recorrente para a ciência formal dos termos contidos 

nesta decisão administrativa.  

Após, dê-se a devida continuidade ao presente processo licitatório, nos termos da 

legislação correlata.  

Aral Moreira- MS, 11 de agosto de 2022. 
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