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RESPOSTA IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 

 

INTERESSADO: EMAM – EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA 

PROCESSO:                     013/2019 

ASSUNTO:                        Impugnação Edital Pregão Eletrônico nº 010/2019 

 

 

Trata-se de impugnação, interposta pela empresa EMAM – EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA, devidamente qualificada, através de seu representante legal, 

contra edital de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2019, destinado ao 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

PARA ASFALTAMENTO, LAMA ASFÁLTICA E TAPA BURACOS DE RUAS E AVE-

NIDAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 

 

 

Alega também que o edital na alínea “e” do item 11.6.2.2. da Seção XI traz uma 

exigência que não se coaduna com o objeto da presente licitação, vejamos: 

e) Certidão de Registro ou inscrição da empresa e dos seus Responsáveis 
Técnicos, junto à entidade profissional competente (CREA - Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia), válida na data da apresentação da proposta, 
quando for o caso. 

 

Solicita que sejam feitas as devidas alterações a fim de que o certame ocorra 

sem tal vício. 

 

É o relatório.  

Assim, passa a Comissão de Licitação a esclarecer: 
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Quanto ao que foi alegado no item 2.1b, informo que o reclamado pela licitante 

encontra respaldo pelos motivos apresentados, porém tal exigência sofrerá uma altera-

ção, o texto da alínea “e” do item 11.6-2.2. da Seção XI – DA HABILITAÇÂO do referi-

do Pregão contará com o seguinte texto: 

e) Registro no Conselho Regional de Química, em nome da licitante ou do 
fabricante. 

 

Vale informar que o ponto atacado na referida impugnação já foi atacado por ou-

tra empresa, o qual foi respondido de forma Procedente neste ponto e se encontra dis-

ponível em nosso site www.primaveradoleste.mt.gov.br na aba “Empresa – Editais e 

Licitações”, bem como na plataforma www.bll.org.br.  

 

. DA DECISÃO 

Recebemos a impugnação apresentada, em face de sua tempestividade e no 

mérito, julgar PROCEDENTE e informar que serão providenciadas as devidas altera-

ções a fim de sanar tais vícios. Não obstante, informamos que o presente certame ha-

via sido suspenso em virtude de impugnação recebida por esta Comissão. Deste modo, 

informo que a data da presente licitação foi designada para 13 de março de 2019 às 

14h00min – horário de Brasília – DF, no mesmo local inicialmente marcado.  

 

É como decido.  

 

Dê ciência à Impugnante, após providencie a divulgação desta decisão 

para conhecimento geral dos interessados junto ao site  www.primaveradoleste.mt.gov.br 

– EMPRESA - Editais e Licitações, bem como se procedam às demais formalidades de 

publicidade determinadas em lei. 

 

Primavera do Leste, 26 de fevereiro de 2019. 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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*Cristian dos Santos Perius 
Pregoeiro 

 
 
*Original assinado nos autos do processo 


