
efeitura Municipal de  

ourados 
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO  

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente 

cadastrado no CNPJ sob o n.2  03.155.926/0001-44, com sede à rua Coronel Ponciano, n.2  

1.700 - Parque dos Jequitibás, Dourados/MS, CEP n.2  79.830-220, através deste 

Secretário Municipal de Administração  Vander  Soares Matoso, infra firmado. 

PROCESSO LICITATÓRIO: N 2  252/2021 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e 
conservação de vias, logradouros, parques, praças e espaços públicos, nestes inclusos 
escolas, unidades de saúde e Centros de Educação Infantil do Município de Dourados-
MS, com o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas, implementos, veículos, 
ferramentas, combustíveis, equipe técnica com trabalhadores habilitados e com 
experiência bem como demais insumos que se fizerem necessários para prestação dos 
serviços. 

Após análise das fundamentações explanadas pela Procuradoria 
Especializada de Licitação, Contratos e Convênios do Município, constatados no 
Parecer n° 678/2021/PGM, acato parcialmente os pedidos impetrados pela empresa 
COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, no sentido de dar provimento ao item 2.1 
da impugnação; negar provimento ao item 2.2, com fundamento nas razões explanadas 
pela Secretaria demandante e pelo Parecer Jurídico mencionado, e declarar a perda de 
objeto do pleito delineado no item 2.3, uma vez que já houve alteração desse item na 
republicação do edital. 

Ademais, considerando que o acolhimento das razões contidas no item 2.1 
da impugnação implicará a alteração do edital sem afetar a formulação das propostas 
das interessadas, determino o prosseguimento do certame sem reabertura do prazo, em 
consonância com o  art.  21,§ 4°, da Lei n° 8.666/1993, aplicado subsidiariamente ao 
Pregão por força do  art.  9° da Lei n° 10.520/2002. 

Volte os autos â. Pregoeira, a fim de que essa notifique a empresa sobre a 
decisão e, após, encaminhe para setor de edital para proceder das devidas retificações e 
dê seguimento as demais fases do processo. 

Dourados-MS, 10 de dezembro de 2021.  

Vander So  res Matoso 
Secretário Municip 1 de Administração 
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