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ATA  ANÁLISE IMPUGNAÇÃO PE 031/2022   

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO DE SOLO, 
CONVENIO 911859/2021 PROGRAMA FOMENTO AO SETOR 
AGROPECUÁRIO/INVESTIMENTO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA 
E ABASTECIMENTO - MAPA.  
 
Aos 17 (dezessete) dias do mês de maio do ano de 2022, às 10horas,  o Pregoeiro e a equipe de apoio de 
Município, designados pela Portaria nº 74/2022,  reuniram-se para proceder a análise e julgamento do pedido 
de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PE 031/2022,  encaminhado pela empresa BERTINATTO MAQUINAS 
EIRELI - EPP, CNPJ 11.920.102/0001-41, quanto ao descritivo do equipamento a ser adquirido. 

 

DA TEMPESTIVIDADE: a Impugnação foi apresentada tempestivamente, pela empresa 

impugnante BERTINATTO MAQUINAS EIRELI – EPP. 

DO PEDIDO: A empresa BERTINATTO MAQUINAS EIRELI - EPP,  insurge-se contra a 
exigência dos seguinte: 
- “Cilindro vibratório [...] dispondo de pé de carneiro desmontável em duas partes”;  
- “Comprimento máximo do equipamento de 5.850,0 mm”; 
Alega no mérito, a procedência da impugnação, por meio da exclusão das exigências acima 
impugnadas; Sugere, 

“ Alternativamente, na remota hipótese de não exclusão, requer seja dada procedência à 
presente impugnação, a fim de que se proceda a retificação dos tópicos aqui hostilizados, para 
que no edital passe a constar: “Cilindro vibratório [...] dispondo de pé de carneiro desmontável 
em, no mínimo, duas partes” e “Comprimento máximo do equipamento de 6.000 mm”, com 
vistas a possibilitar a ampla concorrência licitatória, evitando que reste caracterizada a limitação 
da competição e o direcionamento licitatório.” 

 
DA ANÁLISE E JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO: Após a análise do pedido da 

Impugnante, o Pregoeiro e equipe de Apoio verificaram o que segue:  
- verificando o Processo 062/2022 não foi encontrada justificativa técnica para o descritivo geral da 

máquina a ser adquirida por esta municipalidade; 
- diante disto, o Pregoeiro e equipe consideram-se incapazes de julgar o pleito da Impugnante, uma 

vez que desconhecem a qualificação técnica do Equipamento Rolo Compactador Autopropelido de Solo. 
 
Diante do exposto, encaminhe-se o presente para a Secretaria de Administração e Planejamento para que 
verifique a impugnação ora encaminhada. Nada mais havendo a ser tratado, eu Carine F. da Silva, lavrei a 
presente Ata que será lida, discutida e assinada pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio. Campina das Missões, 
17 de maio de 2022. 
 
 

_____________________ _____________________ _____________________ 
Gustavo Witkoski Souza 

Equipe de apoio 
Carine F. da Silva 
Equipe de apoio 

Daniel Kievel 
Pregoeiro 

 

  

 


