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 PARECER N° 87/2021– ASSESSORIA JURÍDICA 

                   
Assunto: Trata-se de parecer jurídico acerca de consulta formulada pela Pregoeiro Sr. 
Eugênio de Jesus, relativa à impugnação ao edital interposta pela empresa SANTIAGO 
& CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., junto ao Pregão Eletrônico de nº 
18/2021, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA GNSS RTK COMPOSTO POR UM PAR 
DE RECEPTORES GPS, COLETORA DE DADOS, SOFTWARES DE COLETA E 
PROCESSAMENTO DE DADOS E TREINAMENTO DE FUNCIONÁ-RIOS, PARA USO EM 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, COMO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – REURB E 
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, TODOS GEOREFERÊNCIADOS, NO MUNICÍPIO DE 
AGROLÂNDIA. 

 
Breve relatório 
 
O Pregoeiro Sr. Eugênio de Jesus solicitou a emissão de parecer acerca 

da impugnação ao edital do pregão supracitado, interposta pela empresa SANTIAGO & 
CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 

 
É o breve relatório. 

 
A empresa em questão apresentou impugnação ao edital, 

resumidamente arguindo que: 
 

 
 

 
 

 



Em seguida, utilizando como base uma série de especificações técnicas 
do equipamento extraídas do edital, reitera a necessidade de alteração/anulação de tais 
itens, para que se permita a participação de maior número de empresas no certame. 
 

Pois bem, conforme já exarado no parecer nº 86/2021 a 
impugnação levantou questões além da seara jurídica, porque adentram em 
minucias técnicas do equipamento, das quais esta assessoria não saberia julgar, se 
necessárias ou não, no referido certame.  

 
Por esta razão, opinou-se no supracitado parecer, a remessa da 

impugnação ao edital para a manifestação do setor de Planejamento acerca das 
questões técnicas do equipamento suscitadas. 

 
O referido setor encaminhou suas considerações, anexas a este 

parecer, na qual, em síntese, acenou sobre a possibilidade de alteração das 
especificações técnicas do objeto da licitação a fim de abarcar maior concorrência, 
mantendo a qualidade do equipamento. 

 
Diante do parecer exarado, acreditando na melhor especificação 

do equipamento, manifesto-me, opinativamente, pela retificação do edital nos 
termos descritos pelo parecer exarado pelo Técnico Márcio José Homem. 

 
Sendo acatado o parecer, deve ser republicado o edital, em 

conformidade com os prazos legais. 
 
 

s.m.j, este é o parecer. 
 
Agrolândia/SC, 17 de novembro de 2021. 

 

 


