PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA

Navegantes, 29 de julho de 2019.
ANÁLISE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CHAMAMENTO ESPECIFICO 01/2019
IMPUGNANTE: EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A. (NEOCONSIG)
A Comissão especialmente designada para recebimento e análise das propostas de cessão,
doação ou comodato de sistema para processamento de empréstimos consignados reuniu-se
visando analisar a impugnação apresentada pela empresa Expressocard, passando à seguinte
análise:
Pontos Impugnados:

a) MEIO INADEQUADO.
A empresa Expressocard Administradora de Cartões S.A. apresentou impugnação ao edital
01/2019 de chamamento especifico, alegando inicialmente tratar-se de meio inadequado e
pugnando pela realização de Pregão para sua contratação.
Inicialmente cumpre ressaltar que o Município não buscava contratar este tipo de serviço como
acontece com os serviços que regularmente são necessários ao regular funcionamento da
Administração. Contudo, diante da existência de Lei Municipal que rege o recebimento de doações
de bens e serviços, várias empresas do segmento apresentaram propostas de cessão gratuita ou
empréstimo pela via de comodato de sistemas para realização de empréstimos consignados.
Visando não prejudicar nenhum dos muitos interessados que já haviam apresentado propostas
em momentos distintos, e em atendimento à legislação municipal, publicamos o edital de
chamamento especifico, contudo, este procedimento não se confunde com os previstos na Lei
8.666/93 ou lei 10.520/2002. Por esta razão, rejeitamos os argumentos do Impugnante em relação
à inadequação do meio escolhido.
b) DO NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
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A impugnante se insurge contra o edital alegando que os itens VI e VIII do artigo 14 da Lei
Municipal nº 3.323/18 não foram cumpridos.
Em relação ao inciso VI, verificamos que tal informação consta no item 11.1 do edital, que trata da
única vedação imposta por esta administração.
No mais, em relação ao inciso VIII, assiste razão ao impugnante, razão pela qual o edital será
retificado visando a inclusão do critério de seleção e julgamento das propostas.
Pelo exposto, dá-se provimento parcial à impugnação para que o edital seja retificado com a
inclusão de maiores informações sobre o critério de seleção e julgamento das propostas.
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