
DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022 - MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC

OBJETO:  contratação de empresa de consultoria para elaborar Estudo Técnico Socioambiental-

ETS no Município de Tubarão SC, sob o regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei

nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e da legislação pertinente.  A presente licitação tem por

fundamento  legal  a  Lei  n°  8.666/93,  com as  alterações  introduzidas  pelas  Leis  n°  8.883/94 e

9.648/98,  e  as  condições  deste  edital,  aprovadas  e  autorizadas  pelo  Senhor  PREFEITO

MUNICIPAL DE TUBARÃO, através do memorando 1Doc nº 30.063/2021.

IMPUGNANTE:   ALTO URUGUAI – ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES

LTDA – CNPJ n°19.338.xxx/xxxx-60 - Via Protocolo 1doc n°60.961/2022. 

I – DAS PRELIMINARES 

Trata-se de Impugnação Administrativa tempestiva interposta pela empresa

supramencionada, aos termos do edital Tomada de Preços nº 14/2022, por meio do Protocolo 1doc

n°60.961/2022, cujos argumentos passarão a ser analisados a seguir.

II – DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE

 A IMPUGNANTE, no documento apresentado, em  pedido para que “Seja

acrescentada  a  obrigatoriedade  de  inscrição  junto  ao  Ministério  da  Defesa,  como  empresa  de

categoria “A”, para execução de aerofotogrametria”.

III – DO MÉRITO 

A impugnação foi encaminhadas para análise e parecer na Procuradoria Jurídica Municipal,

a  qual  se  manifestou  do  Memorando  eletrônico  1Doc  Despacho  99-  30.063/2021,  a  qual  se

manifestou nos seguintes termos: 

(…)  O Memorando foi  encaminhado à PGM no para emissão de

parecer jurídico a respeito da Impugnação formulada pela empresa

ALTO  URUGUAI  –  ENGENHARIA  E  PLANEJAMENTO  DE

CIDADES, no que consiste em pedido para que “Seja acrescentada a

obrigatoriedade de inscrição junto ao Ministério da Defesa, como

empresa de categoria “A”, para execução de aerofotogrametria”.

Fundamentou  o  pedido  utilizando  definições  da  ANAC  sobre  o

assunto, bem como explanação do Ministério da Defesa e portarias



existentes. No que tange À manifestação técnica exanada pelo setor

competente  do  Município  assim  esclareceu:  Consta  no  edital  a

exigência de autorizações legais para o desempenho deste serviço.

Itens  que  há  menção de  utilização  de  Drones/RPAs  é  seguido  da

seguinte  informação:  “...desde  que  observadas  as  devidas

autorizações  para  uso  profissional  desses  equipamentos.”  Sendo

assim,  considerando  que  no  Edital  consta  a  exigência  de

autorizações legais, em respeito ao formalismo inerente ao processo

licitatório, bem como princípio da vinculação ao Edital, e ainda, a

fim de evitar futuro revés que atrase ainda mais a continuidade do

presente, sugere-se que seja incluído no Edital qual a exigência legal

pertinente. (...)

Desta forma, diante do exposto, DECIDO, pela PROCEDÊNCIA da

impugnação analisada, sendo assim emitido errata, com a exigência solicitada pela impugnante.

Sendo mantidas todas as outras exigências. 

Dê-se ciência. Publique-se. 

Tubarão/SC, 19 de janeiro de 2023.

 ____________________________________

Joares Carlos Ponticelli

Município de Tubarão

Prefeito


