
PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IBIRAIARAS/RS 

 

Ibiraiaras/RS, 28 de janeiro de 2022. 

 

Ilustríssimo Senhor Prefeito Douglas Rossoni, 

Ref: Processo Licitatório n° 02/2022 – Pregão Eletrônico n° 02/2022. 

A empresa DEIZE CRISTIANE WESCHENFELDER EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita , inscrita no CNPJ n° 21.366.501/0001-66, com sede na Rua Getúlio Vargas, n° 1285, 
Bairro Centro na cidade de Três Passos, como vencedora habilitada dos ITINERÁRIOS 3,4 e 6 do 
Processo Licitatório n° 02/2022 – Pregão Eletrônico n° 02/2022, vem tempestivamente, em 
tempo hábil, à presença de vossa senhoria a fim de impugnar o recurso interposto pela empresa 
Ariel Tur Agência de Turismo e Transporte LTDA, que adiante específica o que faz na 
conformidade o seguinte: 
 
I – TESPESTIVIDADE. 
 
            A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para protocolar 
o pedido é de 5 dias úteis contados após da data de recebimento da notificação de recurso, 
recebido por e-mail enviado pela Oficial Administrativo Valquíria de Mello Pilar em 27 de 
janeiro de 2022. 
Considerando o prazo legal para apresentação da presente impugnação, são as razões ora 
formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo de impugnação se dá 
em 03 de fevereiro de 2022, razão pela qual deve conhecer e julgar a presente impugnação. 
 

II – DOS FATOS  

 A empresa Ariel Tur Agência de Turismo e Transporte LTDA alega que apresentou 
proposta e foi vencedora da licitação para os ITINERARIOS 1, 2 e 3, e que em razão de não utilizar  
assinatura eletrônica para a juntada dos documentos ao sistema, optou pela entrega da 
documentação física, que segundo ela conta no edital no Item “ 9 DA HABILITAÇÃO “ que “a 
documentação deveria ser entregue, após o encerramento da etapa de lances, em até 03 dias 
uteis, caso os mesmos não fossem anexados ao sistema, sendo que referido prazo poderia ainda 
ser prorrogado por igual período a critério da Administração. “ 

III – DO DIREITO. 

 Todavia vamos ao que diz o edital: 

“9. DA HABILITAÇÃO: 

9.1. Após encerramento da etapa de lances, as empresas vencedoras deverão enviar em 
até 3 (três) dias úteis (se não anexados ao sistema do pregão eletrônico Banrisul com 
assinaturas digitais) os documentos discriminados no item 9.3, e as propostas 
vencedoras ajustadas aos lances dados (conforme modelo anexo I), apresentando os 
documentos originais ou cópias autenticadas, podendo ser prorrogável por igual prazo 
a critério da Administração, sob pena de desclassificação da proposta e suspensão no 
cadastro de fornecedores pelo prazo de até 5 (cinco) anos.” 



O edital não diz que se a vencedora optasse em apresentar os documentos em originais 
ou cópias autenticadas, poderia deixar de anexar os documentos ao sistema do pregão 
eletrônico Banrisul, mas diz sim que deverão ser enviados em até 3 dias úteis se não ANEXADOS 
COM ASSINATURAS DIGITAIS.  

Ainda conforme captura de tela do chat do sistema do pregão eletrônico Banrisul (em 
anexo) no momento em que a pregoeira impôs prazo para envio dos documentos de habilitação, 
fica explicito o que foi descrito no parágrafo anterior deste documento.  

 
IV – DO PEDIDO. 

 

 Em face do exposto requer-se que seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, 
com efeito de indeferimento o recurso interposto pela empresa Ariel Tur Agência de Turismo e 
Transporte LTDA. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Três Passos/RS, 28 de janeiro de 2022. 
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