
 
 
 
 
 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS - RS 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DOUGLAS ROSSONI 

 

 

 

 

 

 

A empresa TRANSPORTES JP LTDA, inscrita no CNPJ nº 94.545.241/0001-60, Inscrição 

Estadual nº 010/0085091, com sede na Rua Amelio Leonardo Casagrande, nº 44, Bairro São 

Roque, Loteamento Bertolini, na cidade de Bento Gonçalves-RS, CEP: 95708-428, e-mail: 

transportesjp@transportesjp.com.br, telefone: (54) 3452-6334, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, apresentar IMPUGNAÇÃO ao Recurso interposto pela 

empresa Ariel Tur Agência de Turismo e Transporte LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

26.128.510/0001-32, pelos fatos e fundamentos descritos a seguir: 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

Tendo em vista que a notificação realizada pela Oficial Administrativo, Valquíria de Mello Pilar, 

ocorreu em 27 de janeiro de 2022, através do e-mail enviado pelo Setor de Compras e Licitações do 

Município de Ibiraiaras/RS, e o prazo para apresentar a presente impugnação é de 05 (cinco) dias úteis, 

conforme aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, é plenamente tempestivo o protocolo desta impugnação na 

presente data. 

 

II – DOS FATOS 

  

Em 26 de janeiro de 2022, a empresa Ariel Tur Agência de Turismo e Transporte LTDA interpôs 

recurso aduzindo, em síntese, que apresentou proposta e foi vencedora da licitação para os ITINERÁRIOS 

1, 2 e 3, tendo optado pela entrega da documentação física, conforme constante no Item 9 do Edital, em 

virtude de não utilizar assinatura eletrônica para a juntada dos documentos ao sistema. 

Todavia, tais argumentos não merecem prosperar. Sendo assim, passa-se à análise dos motivos pelos quais 

deve ser negado provimento ao recurso. 

 

III – DO DIREITO 

 Inicialmente, analisamos o que prevê o item 9 do 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. 

  

Analisando o item supracitado, é possível concluir que as empresas vencedoras deveriam enviar, 

em até 03 (três) dias úteis, os documentos não anexados ao sistema do pregão eletrônico Banrisul com 

assinaturas digitais.  

Pela interpretação do texto é evidente que era necessário fazer a juntada no sistema dos 

documentos exigidos no Edital, o que, de fato, a empresa Ariel Tur Agência de Turismo e Transporte 

LTDA, não realizou, tendo, dessa forma, descumprido o determinado pelo Edital. 

Além disso, importante salientar que cabe a empresa acompanhar as operações no sistema eletrônico, 

ficando sob sua inteira responsabilidade as consequências advindas da inobservância das mensagens 

emitidas no decorrer do processo, conforme item 18 do Edital. Vejamos: 

 

18.10. O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável 

pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro e/ou pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

 

Ademais, importante destacar que a empresa Ariel Tur apresentou proposta e foi vencedora da 

licitação para os ITINERÁRIOS 1, 3 e 6 e não dos ITINERÁRIOS 1, 2 e 3 como, erroneamente, alegou 

em seu recurso. 

 Dessa forma, considerando que todas as informações foram lançadas no sistema e que a 

responsabilidade em acompanhar as operações eram exclusivamente dos fornecedores, deve ser mantida a 

desclassificação da empresa Ariel Tur Agência de Turismo e Transporte LTDA. 

 

IV – DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer seja julgado totalmente improcedente o recurso interposto pela empresa 

Ariel Tur Agência de Turismo e Transporte LTDA, mantendo-se o respeitável resultado inicial. 

 



 
 
 
 
 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Ibiraiaras/RS, 02 de fevereiro de 2022. 
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