
 

 

PREGÃO Nº 34/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005418/2022. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE CARVÃO ATIVADO 
PULVERIZADO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DA ÁGUA, POR UM PERÍODO 
ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL E ANEXOS. EXTRATO - ATA DE 
REUNIÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA FINS DE ANÁLISE E 
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois 
mil e vinte e dois, na sede da Autarquia do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos, 
situada na Rua José Bonifácio, 300 – Centro, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, para 
proceder a análise e em seguida deliberar sobre a IMPUGNAÇÃO interposta pela empresa 
ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA, nos termos do processo em epigrafe. DO PEDIDO DE 
IMPUGNAÇÃO. Em resumo a empresa supracitada manifesta que o presente Edital, possui 
eventuais condições que ora prejudicam o caráter competitivo da licitação, face a condições 
presentes no Anexo I – Termo de referência, especialmente no que roga ao prazo de entrega 
do produto licitado, qual considera como desarrazoada, solicitando às suas próprias razões, a 
alteração deste prazo de 02 (dois) dias uteis para no mínimo 30 dias, bem como pela 
republicação do Edital, escoimado o vício apontado reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, 
conforme inciso V, do Art. 4º, da Lei 10.520/02. DA ANALISE : Com base em detida analise 
realizada da documentação recebida, em especial às indagações as quais se baseou a 
empresa supracitada para impugnar, temos a pontuar que, considerando o escopo da presente 
licitação, bem como por subsidio recebido pela Gerencia de Operações (área solicitante) à 
esta data, e visando ampliar a competitividade entre os fornecedores, zelar pelo atendimento 
dos princípios básicos da administração pública e das leis de licitações, atreladas à 
necessidades operacionais compatíveis à esta autarquia e municipalidade, o pregoeiro e 
equipe de apoio, compactuam por UNANIMIDADE e OPINAM PELA REVISÃO dos termos 
apontados pela empresa acima, constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA, em 
especial ao ITEM 2.1, sendo: 2. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  2.1. “...Os produtos do 
presente ato Convocatório serão recepcionados nos locais abaixo, sob gestão e 
acompanhamento da GERENCIA DE OPERAÇÕES no horário compreendido entre 08h às 
11h e entre 13h e 16 h, nos dias úteis e de expediente normal, sob acompanhamento de 
servidor designado pela autarquia, que determinará o local para o descarregamento do(s) 
produto(s). As entregas deverão ser realizadas no PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 07 (SETE) DIAS 
UTEIS MEDIANTE O RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA PARCIAL, admitida a 
prorrogação deste prazo desde que prévia e devidamente justificada pela empresa e aceita 
pela autarquia...” com a manutenção dos das demais exigências e termos do Edital. DA 
DECISÃO Por todo o exposto acima, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, OPINAM pelo 
CONHECIMENTO da impugnação interposta por meio eletrônico (e-mail), e que no mérito seja 
julgada como PARCIALMENTE PROCEDENTE, através da SUSPENSÃO da sessão pública 
marcada para o dia 30/09/2022 as 08:30h com a confecção de EDITAL RETIFICADO, nos 
termos deste parecer, a ser disponibilizado em momento oportuno. Deste modo, encaminha-se 
os autos à Superintendência para respectiva CIENCIA e DECISÃO. Amparo, 27 de setembro 
de 2022 Publique-se. 
 

TAUAN TEDESCHI BUZO 
Técnico em Administração Geral / Pregoeiro 

 

PREGÃO Nº 34/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005418/2022. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE CARVÃO ATIVADO 
PULVERIZADO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DA ÁGUA, POR UM PERÍODO 
ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL E ANEXOS. EXTRATO – DECISÃO 
SUPERINTENDENCIA: Trata-se de pedido de IMPUGNAÇÃO ao Pregão nº 34/2022, 
impetrado por meios eletrônicos por empresa interessada ao certame, onde o Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, deliberaram sobre o tema, conforme ata de reunião e julgamento, 
devidamente acostada aos autos do processo administrativo nº 005418/2022. Sendo a síntese 
do necessário, pelo exposto DECIDO acolher na íntegra as razões apresentadas pelo 



 

 

Pregoeiro e Equipe de Apoio, para então CONHECER DA IMPUGNAÇÃO impetrada pela 
empresa ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA e no mérito julgar PARCIALMENTE 
PROCEDENTE, onde determinando pela SUSPENDER-SE-Á SESSÃO PÚBLICA ORA 
MARCADA PARA O DIA 30/09/2022 ÀS 08:30H com a respectiva confecção e publicação de 
EDITAL RETIFICADO  - PREGÃO Nº 34/2022 (ELETRONICO). Amparo, 27 de setembro de 
2022. Publique-se e Intime-se; 
 

ANTONIO CARLOS BERNARDI JUNIOR 
Superintendente 

 

 


