
 

  
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300 
CEP 85.610-000 – Renascença – PR 
www.renascenca.pr.gov.br  
 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2022 

IMPUGNANTE: VITAE CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 140/2022, cujo 

objeto é Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de ministrar oficinas 

culturais no município de Renascença – PR, interposto pela Empresa VITAE CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES LTDA.  

 

A Impugnante requer as alterações a seguir: 

 

1 – Afastar o prazo máximo do atestado de capacidade técnica; 

2 – Admitir outros meios de prova de capacidade técnica do profissional da 

Música - Item 06. 

 

A Impugnação é tempestiva, porém o processo foi temporariamente 

suspenso tendo em vista que os solicitantes da contratação de serviços estarem em período de 

férias e necessitávamos de consulta aos mesmos para quaisquer tipos de alteração. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 
Referente aos pedidos de alteração (itens 1 e 2) acima expostos, tendo em 

vista os mesmos tratar-se de Requisitos de Qualificação Técnica, foi solicitado parecer do setor 
solicitante, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o qual resolve o seguinte: 

 
- “ No que diz respeito a comprovação de qualificação técnica item nº 10.12.3 
a comprovação de tempo de experiência passara de 05 (cinco) ano para 02 
(dois) anos para todos os itens exigidos tal tempo”. 
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- “ Salienta-se que quanto ao item 10.12.3.6.1 fica definido que serão aceitos: 
qualificação profissional possuindo carteira profissional de musico emitido 
pela Ordem dos Músicos do Brasil e/ou comprovação através de certificados, 
portfolios”. 
 

 
3. Decisão 

 

Diante do exposto, decido considerar PROCEDENTE o pedido de Impugnação 

ao edital impetrado pela empresa VITAE CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA. Submeto, por 

conseguinte, o assunto à consideração da autoridade competente para deliberação. 

 

Renascença, 01 de fevereiro de 2023. 

 

 

 
LUCIANA ALMERI MORCELLI 

Pregoeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300 
CEP 85.610-000 – Renascença – PR 
www.renascenca.pr.gov.br  
 

 

 

VISTOS, 

 

1. Acolho a decisão proferida pela Pregoeira em sua íntegra, pelos seus próprios 

fundamentos e, consequentemente julgo PROCEDENTE o Recurso apresentado pela empresa VITAE 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA. 

2. Ciência aos interessados. 

 

Renascença, 01 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

 

Idalir João Zanella 

Prefeito Municipal 
 

 

 


