
 RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO 

 Referência: Pregão eletrônico n.º 11-2021 
 Processo Administrativo n.º 23282.004968/2021-24 

 Trata-se  de  resposta  ao  Pedido  de  Impugnação  ao  Edital  interposto  por  CARLETTO 
 GESTÃO  DE  FROTAS  LTDA,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  nº 
 08.469.404/0001-30,  através  de  seu  representante  legal,  contra  Edital  do  pregão  em 
 referência,  cujo  objeto  é  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  contratação  de 
 empresa  especializada  na  prestação,  de  forma  contínua,  por  meio  de  sistema  informatizado, 
 de  serviços  de  administração  e  gerenciamento  de  manutenção  veicular  preventiva  e 
 corretiva,  com  tecnologia  de  pagamento  por  meio  de  cartão  magnético  e/ou  com  chip, 
 incluindo  serviços  de  reboque  por  guincho,  limpeza,  higienização  e  aquisição  de  peças 
 genuínas  e/ou  originais,  acessórios,  componentes  e  outros  materiais  recomendados  pelos 
 fabricantes,  conforme  condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  no  Edital  e  seus 
 anexos. 

 DA ADMISSIBILIDADE 

 Dispõe  o  edital  em  seu  item  21.1  que  “Até  03  (três)  dias  úteis  antes  da  data 
 designada  para  a  abertura  da  sessão  pública,  qualquer  pessoa  poderá  impugnar  este 
 Edital.” 

 A  solicitação  de  impugnação  foi  enviada  por  email  no  dia  22/12/2021.  Como  a 
 abertura  da  sessão  pública  estava  marcada  para  03/01/2022,  a  presente  impugnação 
 apresenta-se tempestiva. 

 DAS RAZÕES 

 Alega  a  impugnante,  em  síntese,  que  o  Edital  do  certame  direciona  o  objeto  a 
 empresas  que  possuem  sistema  informatizado  e  integrado,  com  utilização  de  cartão 
 magnético  e/ou  com  chip,  inadmitindo,  de  forma  equivocada,  a  apresentação  de  sistemas 
 similares ou superiores, que dispensam o uso destas. 

 DOS PEDIDOS 

 Requer  a  impugnante:  “que  sejam  recebidas  a  presente  impugnação,  por 
 tempestiva,  nos  termos  da  Legislação  em  vigor;  seja  admitida  a  participação  no  certame  de 
 empresas  com  sistema  de  gerenciamento  similares  que  dispensem  o  uso  de  cartão 
 magnético  e/ou  com  chip,  para  os  serviços  de  gerenciamento  das  manutenções;  não  sendo 
 este  o  entendimento  de  Vossa  Senhoria,  que  submeta  a  Impugnação  à  Autoridade  Superior 
 competente para apreciação final”. 



 DA MANIFESTAÇÃO DO PREGOEIRO 

 Considerando  todos  os  fatos  analisados,  ouvida  a  área  técnica  demandante  do 
 pregão,  o  Pregoeiro  se  manifesta  no  sentido  de  conhecer  a  presente  impugnação  e,  no 
 mérito,  DEFERIR  o  pedido  da  impugnante,  fazendo  retornar  o  processo  para  fase  interna,  a 
 fim  de  haja  a  devida  retificação  do  Edital,  de  modo  a  admitir  a  participação  no  certame  de 
 empresas  com  sistema  de  gerenciamento  similares  que  dispensem  o  uso  de  cartão 
 magnético e/ou com chip. 
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