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DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
Processo nº.: 0730/2019
Edital nº.: 078/2019
Modalidade: Licitação Eletrônica
Objeto: C o ntr atação de e mpre sa par a pre stação de ser viço s de ge stão de
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ou

micr o pr o ce ssame nto par a a fr o ta de ve ículo s da Fundação PT I- BR .

Assunto: Decisão de Impugnação
Recorrente: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
Trata-se de Decisão de Impugnação ao Edital nº 078/2019 apresentado pela
empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
I - DAS PRELIMINARES
O pedido de impugnação foi interposto intempestivamente pela empresa
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ/MF nº 00.604.122/0001-97 sendo encaminhado
via e-mail às 15h43min horas do dia 15/10/2019.

II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
É importante ressaltar que a Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil
possui regulamento próprio de Licitações, denominado Regulamento de Licitações,
Contratos e Convênios da Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil – “RELC”,
não sendo subordinada à Lei 8.666/93 e à Lei 10.520/02. Salienta-se ainda que a
informação quanto à normativa utilizada está contida no item 1.2 do Edital em epígrafe.
Esta consideração é importante para que sejam dirimidas eventuais dúvidas quanto à
norma aplicável ao caso.
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Cabe esclarecer ainda que a Fundação PTI-BR é pessoa jurídica de direito
PRIVADO, conforme rege seu estatuto, não podendo ser confundida com Pessoa Jurídica
de direito PÚBLICO.

III – DO PEDIDO DA RECORRENTE
O impugnante pretende ver modificado o objeto do Pregão Eletrônico nº
078/2019, oriundo do Processo 0730/2019, por considerar que existem pontos do edital
que necessitam de correção para afastar qualquer ilegalidade que macule o certame.
Passando ao exame da peça impugnatória, a Comissão Permanente de
Licitações, verificou que a impugnante requer alteração em relação a emissão de notas
fiscais em nome da Gerenciadora, alegando que, os estabelecimentos credenciados
emitem notas fiscais em nome da empresa que utilizou do serviço ou produto.
Posteriormente, todas as notas fiscais são encaminhadas para a empresa contratante,
que após, é obrigada a emitir nota fiscal para que o órgão realize o pagamento. Ou seja,
a empresa contratada emite notas fiscais referentes aos seus serviços de gestão ao
Órgão contratante e os estabelecimentos credenciados são obrigados a emitir as notas
fiscais referentes aos produtos ou serviços prestados.
IV - DA ANÁLISE
O pedido de Impugnação encontra-se INTEMPESTIVO conforme dispõe o
item 9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO, do edital 078/2019:

9 .1 Q ualque r pe sso a fís ica o u jur íd ica é par te le gí ti ma par a
imp ugnar e ste Ed ita l po r ir r e gular ida de , de ve ndo pr o to co liz ar
o pe dido até 3 ( tr ê s) di as úte i s apó s a pub licação do e dita l.

O prazo para apresentação de pedido de impugnação é de 3 (três) dias úteis
após a publicação do edital.
No caso em tela, a publicação do edital foi efetuada no dia 09/10/2019,
portanto o prazo interposto para impugnação do edital encerrou no dia 14/10/2019.
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A protocolização do pedido de impugnação, que originou este expediente,
ocorreu em 15/10/2019 as 15h43min via e mail, sendo manifestamente intempestiva a
medida buscada.
Desta forma, por ter sido protocolizada fora do prazo decadencial, resta
patente a intempestividade do presente pedido de impugnação.
Por fim, só pra constar, tendo em vista o recebimento de demais pedidos de
impugnação em relação a emissão de notas fiscais em nome da Gerenciadora, estes
questionamentos foram encaminhados para a área demandante e área contábil,
solicitando uma análise mais criteriosa. Em resposta, ambas as áreas opinaram pela
revisão do Termo de Referência, documento anexo ao edital.
Por conseguinte, após a revisão do Termo de Referência, o edital será
republicado com as adequações que se fizerem necessárias.
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V - DA DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Decide este Membro da Comissão Permanente de Licitações receber para
NÃO CONHECER a peça impugnatória pela sua INTEMPESTIVIDADE, conquanto, o
Termo de Referência será revisado para posterior republicação com as adequações que
se fizerem necessárias.

Foz do Iguaçu, 08 de Novembro de 2019

(Assinado Digitalmente)
Ingrid Schwarz
Membro Titular da Comissão Permanente de Licitações
Compras e Licitações Fundação PTI-BR
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DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE
Nos termos do § 4º do Art. 21 do RELC, ante os fundamentos da informação
do membro titular da Comissão de Licitações, DECIDO: receber para NÃO CONHECER a
peça impugnatória pela sua INTEMPESTIVIDADE, conquanto, o Termo de Referência
será revisado para posterior republicação com as adequações que se fizerem necessárias.
Dê-se ampla publicidade e ciência a todos os licitantes dos termos desta
decisão.

Foz do Iguaçu, 08 de Novembro de 2019

(Assinado Digitalmente)
Flaviano da Costa Masnik
Diretor Administrativo-Financeiro

(Assinado Digitalmente)
Eduardo Castanheira Garrido Alves
Diretor Superintendente
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