
Prezado Senhor Davi Coeni dos Santos,
Representante Legal da Empresa CONSIGLOG Tecnologia e Soluções LTDA

ASSUNTO: Solicitação de impugnação ao Edital do Processo Administrativo nº 
63438.003632/2020-67

Processo  Administrativo  nº  63438.003632/2020-67 –  Convocação  de  interessados  na  cessão  de
contratação não onerosa de licenciamento de uso de Sistema de Gestão de Consignações em Folha
de Pagamento (Sistema de Consignações) , por meio de Contrato de Comodato, para a realização de
operações de consignações em folha de pagamento dos militares da ativa, veteranos e pensionistas,
de  acordo  com  os  critérios  e  requisitos  que  atendam,  às  necessidades  da  PAPEM,  conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Cuida-se de pedido de impugnação, apresentado pela empresa CONSIGLOG Tecnologia e
Soluções LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.084.191/0001-82, com sede na Av. Francisco Matarazzo,
1400, 16º andar – Edifício Milano, Água Branca  - São Paulo - SP, tendo sido encaminhado via e-
mail, no dia 19 de outubro de 2020. 

DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE

O instrumento convocatório ora combatido, Processo Administrativo nº 63438.003632/2020-
67, foi publicado no Diário Oficial da União nº 153 (Seção 3), em 11 de agosto de 2020, no qual
estabelece que o prazo para envio das propostas tivesse início no dia 12 de agosto de 2020, com
término em 21 de agosto de 2020.

Não obstante, o ato convocatório estipulou como condição para admissibilidade dos pedidos
de impugnação que os interessados tinham até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para
término do período de envio das propostas.

Na situação apresentada, resta clara a precedência do pedido de impugnação, uma vez que o
referido foi apresentado dentro do interstício legalmente previsto.

Face ao exposto, passa-se analisar a presente impugnação. 

Participa-se que o edital  em comento será republicado, com os devidos ajustes julgados
pertinentes, em data a ser definida pela Administração, com abertura de novos prazos.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2020.

Comissão de Avaliação e Seleção


