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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. 260/2022 

IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA PELA EMPRESA PAINEL PESQUISAS, 

CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA 

  

A Pregoeira do Município de Nova Lima designada pela Portaria nº 1.763, de 06 de 

Junho de 2022, no exercício de sua competência, tempestivamente julga e responde a 

impugnação interposta pela licitante PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E 

PUBLICIDADE LTDA, com as seguintes razões de fato e de direito: 

 

No dia 18/08/2022, o representante legal da empresa, apresentou impugnação ao 

edital em epígrafe, que no seu entendimento está eivado de irregularidades pois é 

inadequado o procedimento adotado pela Administração, alegando que não poderia o 

pleito se desenvolver por pregão, sendo adequado adotar a concorrência ou coleta de 

preço, bem como é necessária a realização do julgamento por “Técnica e Preço”. 

 

A presente impugnação é tempestiva, pois interposta dentro do prazo legal. 

 

 A Pregoeira do Município de Nova Lima, designada pela Portaria nº 1.763, de 06 de 

Junho de 2022, no exercício de sua competência, tempestivamente, passa, então, a 

julgar e responder, com as razões de fato e de direito a seguir aduzidas: 

 

Inicialmente, cumpre destacar que é possível inferir que os serviços a serem 

contratados, quais sejam, a atividade de pesquisa para formação de diagnósticos 
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socioterritorial, não se trata de obras e serviços de engenharia, de natureza singular, 

mas de uma atividade de pesquisa, sem que haja necessidade de que a contratada 

possua conhecimento singular sobre uma determinada área técnica. 

 

 

O Tribunal de Constas da União reiteradamente se manifestou pela legalidade da 

utilização da modalidade pregão para contratação de serviços que possam ser 

definidos objetivamente no edital: 

 

“Acórdão 6349/2009 Segunda Câmara (Sumário) – TCU: De 

acordo com a Lei nº 10.520/2002, bens ou SERVIÇOS COMUNS 

SÃO AQUELES CUJOS PADRÕES DE DESEMPENHO E DE 

QUALIDADE PODEM SER OBJETIVAMENTE DEFINIDOS PELO 

EDITAL, por meio de especificações usuais no mercado.” 

 

Por outro lado, quanto à necessidade de aplicação do critério de julgamento por 

“Técnica e Preço”, o TCE/MG entende que mesmo quando o objeto seja  serviço 

predominantemente intelectual, este não constitui óbice à utilização do pregão: 

 

“DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL – LICITAÇÃO – 

MODALIDADE PREGÃO – PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO – 

VEDAÇÃO – JUSTIFICATIVA GENÉRICA – DENÚNCIA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA – 

RECOMENDAÇÕES –– INTIMAÇÃO – ARQUIVAMENTO. 1) A 

execução do serviço não dá margem à utilização de metodologias 

diversas, a ponto de justificar a adoção de licitação do tipo melhor 

técnica ou técnica e preço. Em que pese tratar-se de serviço 

complexo e predominantemente intelectual, tal fato não 

constitui óbice à utilização do pregão” (g.n) 
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Ademais, tendo em vista que a questão trazida pela impugnante é de natureza técnica 

e está relacionada ao objeto que está sendo licitado, para aclarar a situação a 

impugnação foi encaminhada ao setor requisitante para análise e manifestação, o que 

foi realizado pelo Sr. Ludson Rocha Martins – Vigilância Socioassistencial, nos 

seguintes termos: 

 

Portanto, resta cristalino que razão não assiste à impugnante. 

 

Pelas razões expendidas, decido conhecer da impugnação, para, no mérito, negar-lhe 

provimento. 

 

NOVA LIMA, 24 de agosto de 2022. 

 

Aline Cristina Santos Vieira 

Pregoeira 

 

 

 


