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ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO 
 
Trata-se de impugnação, interposta pela empresa GHB 

GESTÃO DE PESSOAS E ESTÁGIOS LTDA, inscrita no CNPJ 09.524.278/0001-32, 
tempestivamente, na data de 18/07/2019, ao Edital de Pregão Presencial nº 
013/2019 – Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, na 
condição de AGENTE DE INTEGRAÇÃO do programa de concessão de vagas de estágio 
remunerado, para atuar como agenciador de estudantes regularmente matriculados e 
com freqüência efetiva no ensino médio, superior e técnico, vinculados à estrutura de 
ensino público e privado do País, para preenchimento do número de vagas, atendendo 
às necessidades do Município de Cristal RS.  

 
Em suas razões, a impugnante alega que a licitação não 

obedeceu as exigências do Decreto Federal nº 8.538/2015, em especial ao Art. 6º, 
que determina que: “...Os órgãos e as entidades contratantes deverão realizar 
processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de licitação cujo valor seja de até R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais)...” 

 
A motivação para tal impugnação é a de que, considerando 

o valor de referência da taxa de administração multiplicado pelo atual número de 
estagiários e este multiplicado pelo prazo previsto para o contrato que é de doze 
meses, o resultado dessa operação não atinge os R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 
como disciplina o referido Decreto. Por este motivo, a impugnante entende que o 
edital deve ser elaborado de forma a permitir a participação exclusiva de Micro e 
Pequenas empresas (ME/EPP) e para tanto, anexou aos documentos, além do seu, 
mais seis (06) comprovantes do CNPJ de empresas do ramo que estão sediadas nos 
Municípios de Camaquã, Pelotas e Porto Alegre, todas elas, segundo a impugnante, na 
condição de ME/EPP. 

De acordo com parecer jurídico da procuradoria deste 
Município, esta entende que deve ser respeitada a exclusividade e sugere que o Edital 
seja reformado.  

Diante dos motivos acima descritos, em razão do interesse 
público, principalmente em atendimento ao princípio constitucional da isonomia, 
princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade e igualdade, como dita o 
Art. 3º da Lei 8.666/93, DEFIRO a presente impugnação, retifico o Edital 
supramencionado, tornando-o “exclusivo à participação de Micro e Pequenas 
empresas” e altero a data e hora previstas para a abertura do pregão, devolvendo os 
respectivos prazos legais.  

 
 
 

Cristal, 22 de julho de 2019. 
 
 
 

_________________________ 
Eder Medronha Kohls 

Pregoeiro 


