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ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO  

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 169/2021 SMDT  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, ATRAVÉS DO SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.  
 
 
Aos 30 dias de agosto de 2021, o  Pregoeiro devidamente designado analisou a impugnação 
interposta no Pregão em epígrafe. Após detida análise dos questionamentos e com base no 
relatório da equipe técnica, parecer jurídico e deliberação da autoridade superior da Secretaria 
Municipal de Defesa Social e Trânsito, o Pregoeiro resolveu proferir o seguinte julgamento:  

Das razões da Impugnação: 

 

 



 

 

 

 



Parecer da Procuradoria: 

 

Análise do Pregoeiro: 

Sopesando a resposta do setor solicitante aos questionamentos apresentados pela empresa 
impugnante abaixo: 

Analisando as considerações do setor requisitante, com a reformulação do descritivo, aceitando além de 
aramida, também os compostos “polietileno” e “aramida com polietileno”, ampliando assim o rol de 
possíveis participantes no processo licitatório, o que poderá trazer vantajosidade econômica ao 
Município, porém não aceitando outros compostos não elencados, conforme segue: 

Em reposta a impugnação da Empresa COPLATEX, informamos que a Equipe Gestora após análise 
técnica incluiu no item 4.1.4 do Termo de Referência do PE 169/2021- SMDT, as opções de painéis 
balísticos em aramida, polietileno e aramida com polietileno. Com essa alteração, a concorrência será 
ampliada assim como a participação de um número maior de empresas. Referente ao quesito 
"composições diversas e dentre outros" fica muito vago a informação tanto para os solicitantes como 
também para as empresas que irão participar, informamos ainda que os materiais polietileno e aramida 
possuem RETEX (Relatório Técnico Experimental) junto ao Exército Brasileiro. 
 

 
Considerando que na impugnação foram abordados elementos que tratam de questão técnica, 
especificamente quanto a composição das placas de proteção balísticas, o Pregoeiro entendeu 
que os argumentos trazidos na justificativa técnica e no parecer jurídico nº 1873/2021 são 
suficientes para esclarecer as dúvidas da impugnante e deferir parcialmente.  
 
 



Considerações da autoridade Superior da Secretaria Municipal de Defesa Social e 
Transito: 
 

 

Conclusão: 

 
Face ao exposto, o Pregoeiro e equipe de apoio decidiram conhecer a impugnação interposta 
e, no mérito, vinculada ao relatório técnico, deferi-la parcialmente alterando o Termo de 
Referência incluindo no descritivo, aceitando além de aramida, também os compostos 
“polietileno” e “aramida com polietileno”, ampliando assim o rol de possíveis participantes no 
processo licitatório, o que poderá trazer vantajosidade econômica ao Município, mantendo as 
demais  condições estabelecidas em edital.  
 
Nada mais tendo a constar, deu-se por encerrado o julgamento, sendo a ata assinada pela e 
equipe de apoio.  

Curitiba 30, de agosto, de 2021 

 

José Ari Morais da Silva 
Pregoeiro 

 
Sergio da Silva                                                                                               Andrea Von Muler 
Equipe e Apoio                                                                                               Equipe de Apoio      
 


