Campus “José Santilli Sobrinho”
“ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO”
Ref.: Pregão n° 007/2022 - Processo n° 012/2022
Ao décimo oitavo dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, a
Pregoeira Oficial da Fema efetuou o julgamento da impugnação ao edital de licitação
em tela, interposta pela empresa abaixo, nos termos e condições seguintes.

PARANAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS
2) - SÍNTESE DA IMPUGNAÇÃO:
Solicita a inclusão, no envelope de proposta de preços, autorização de
funcionamento da EMPRESA LICITANTE, emitida pelo Ministério da Saúde/ANVISA
e Licença Sanitária Municipal ou Estadual, ambos em plena validade.
Sem delongas.
3) - DAS MANIFESTAÇÕES DA PREGOEIRA:
A presente Impugnação encontra-se intempestiva conforme dispõe o edital,
no item 7 do instrumento convocatório DOS ESCLARECIMENTOS E DA
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
7. DO ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

“7.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório do Pregão.”

O Pregão Presencial acontecerá na segunda-feira, dia 21/03/2022, às
09h30min. Considerando dois dias úteis antes da data mencionada, o pedido de
impugnação, para ser considerado tempestivo, deveria ser feito até o dia 17/03/2022
às 09h30min.
A impugnação realizada pela empresa foi recebida pela FEMA no dia
17/03/2022 às 11h45min.
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1) – IMPUGNANTE:
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4 - DAS DECISÕES:

MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS
Pregoeira Oficial
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Decide esta pregoeira receber para não conhecer a peça impugnatória pela
sua intempestividade, mantendo o dia 21/03/2022 às 09h30min para realização da
sessão referente ao pregão presencial 007/2027.
Nada mais a ser registrado. Eu, Maria Salete Porto Steiger Elias, Pregoeira
Oficial da FEMA, lavro a presente ata e assino.
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