
 
 

 

ANÁLISE DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 
 

Ref.: Processo Administrativo: 0092/2022 
Pregão Eletrônico: 0055/2022 

Impugnante: CDV Agrimensura 
 

Da Impugnação: 

 
 Venho respeitosamente expor a minha interpretação em relação ao item 13.6 – Qualificação técnica do 
Edital de Processo Licitatório nº 0092/2022 e Pregão Eletrônico nº 0055/2022, pois conforme a Resolução 
nº 089/2019 do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, os Técnicos em Agrimensura, Geodésia e 
Cartografia e Geoprocessamento também são habilitados para o serviço solicitado no Edital, diante disso 
solicito que seja incluído ao item 13.6 o Conselho Federal dos Técnicos Industriais para que os profissionais, 
registrados neste, também possam participar do processo de licitação. Os técnicos citados anteriormente 
têm o exercício regulamento pela Lei nº 5.524/1968 e Decreto nº 90.922/1985. 
 
Da Análise: 
 
O Pedido de Impugnação foi protocolado de forma digital, através da Plataforma Licitar Digital na data de 
08 de novembro de 2022 às 09:16:13. 
Tal pedido é de direito, conforme consta do item 4.1 do edital. 
Tal pedido é tempestivo, conforme consta do item 4.1 do edital. 
 
Do Mérito 
 

Consultada a Bibliografia apresentada pelo impugnante, foi atestada a capacidade e a legalidade do exercício 
da atividade objeto por parte dos técnicos em agrimensura, geodésica e cartografia e e Geoprocessamento, 
profissionais estes, que podem ser regulados pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais 
 
Decisão 
 
Com base nos termos acima detalhados, DECIDO: 

1. Alterar o Item 13.6 do Edital de Licitação do processo em epígrafe, sendo que onde se lia:  

“a) Registro da licitante e de seu responsável técnico no CREA - Conselho Federal de Engenharia, 
acompanhado das respectivas guias de recolhimento da última anuidade devida por ambos ou 
comprovante de quitação; 
b) “Acervo Técnico em nome do responsável técnico, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, demonstrando que possui experiência em atividade compatível com o objeto licitado;”. 

 
Leia-se 
 

“a) Registro da licitante e de seu responsável técnico no CREA - Conselho Federal de Engenharia ou 
CFT – Conselho Federal dos Técnicos Industriais, acompanhado das respectivas guias de 
recolhimento da última anuidade devida por ambos ou comprovante de quitação; 
b) “Acervo Técnico em nome do responsável técnico, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, demonstrando que possui experiência em atividade compatível com o objeto licitado;”. 
 



 
 

 

2. Alterar o Preâmbulo do processo licitatório em epígrafe, sendo que onde se lia: 

“Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos: 

a) Limite para acolhimento das propostas: 14/11/2022 14:00:00. 

b) Abertura das propostas: 14/11/2022 14:00:00. 

c) Abertura da sessão pública: 14/11/2022 14:00:00.” 

Leia-se: 

“Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos: 

a) Limite para acolhimento das propostas: 23/11/2022 14:00:00. 

b) Abertura das propostas: 23/11/2022 14:00:00. 

c) Abertura da sessão pública: 23/11/2022 14:00:00.” 

3. Ficam mantidas as demais cláusulas do Presente Edital. 

 
Publique-se na forma da lei. 
 
Materlândia – MG, aos 09 de novembro de 2022. 
 
 
 

_______________________________________ 
Mario Jorge Neto 
Pregoeiro Oficial 
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