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DECISÃO SOBRE IMPUGNACAO EDITAL 067-2019
Publicação Nº 2150998

DECISÃO

NÉVIO ANTÔNIO MORTARI, Prefeito Municipal de Paial-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas, no que diz respeito ao recebimen-
to de impugnação ao edital de pregão presencial nº 036/2019, interposto pela empresa J.F. SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA ME, DECIDO:
Solicitado Parecer Jurídico o mesmo assim se manifestou:
“(...)
O procedimento licitatório em apreço tem como objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de Auxí-
lio-Alimentação, através de Cartão Eletrônico/Magnético com senha aos servidores públicos municipais.
A empresa impugnante insurge-se contra as exigências editalícias que dizem respeito à qualificação técnica, mais especificamente no que 
diz respeito ao disposto no item 6.1.2.7 do edital.
Em se tratando do poder discricionário da Administração, é perfeitamente razoável o estabelecimento da qualificação requerida, uma vez 
que a licitante não comprovou haver qualquer ilegalidade na exigência e também qualquer impossibilidade de disponibilizar tal tecnologia, 
se limitando a apenas criticar a exigência.
Vejamos:
Discricionariedade é à margem de "liberdade" que remanesce ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, 
um, dentre pelo menos dois comportamentos, cabíveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais 
adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, 
dela não se possa extrair objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente . (ASSIS, Alexandre C. de. Excesso de Poder e Dis-
cricionariedade: Controle Judicial. Revista de Direito Público, São Paulo, Revista dos Tribunais. n. 92 . p. 147-149, 1989.)
Desta forma, uma vez que não constatado qualquer direcionamento, ou prejuízo a competitividade do certame, e ainda, qualquer impos-
sibilidade de aquisição da tecnologia por parte da impugnante, trata-se claramente de um ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, 
optar pelas exigências técnicas que entender necessárias, sem com isso, ferir qualquer princípio constitucional ou a legislação de regência.
Ante todo o exposto, esta consultoria se manifesta pelo não acolhimento da impugnação interposta pela empresa J.F. Serviços e Alimentação 
Ltda ME e pela manutenção do edital de pregão presencial nº 036/2019 pelos seus próprios termos.”

Ante o exposto, adoto como forma de decidir o Parecer Jurídico emitido, não acolhendo a impugnação interposta e mantendo o edital de 
pregão presencial nº 036/2019 pelos seus próprios termos.
Intime-se!
Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paial em 06 de Setembro de 2019.
NÉVIO ANTÔNIO MORTARI
Prefeito Municipal

DECRETO 043-2019 DESIGNACAO DE FISCAIS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Publicação Nº 2150349

DECRETO Nº 043/2019
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO E SUAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NEVIO ANTONIO MORTARI, Prefeito Municipal de Paial– Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei; e

CONSIDERANDO, o que dispõe a Lei de Licitações nº 8.666/93 em seu Artigo 67 “A execução do contrato deverá ser acompanhada e fis-
calizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo 
de informações pertinentes a essa atribuição”; ;

CONSIDERANDO, a necessidade de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela Administração,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam designados os servidores do quadro efetivo ALEXANDRE AUGUSTO MESQUITA e EVERTON KAZUAKI YOKOMA para atuarem 
como fiscais dos contratos administrativos.

I – A depender da especialidade ou complexidade do contrato, a Administração poderá designar um fiscal auxiliar.

Art. 2º - O fiscal do contrato terá as seguintes atribuições:

I – Lei o contrato, conhecer o objeto e serviços descritos no Projeto Básico/Termo de Referência e anotar em registro próprio todas as 


