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RESPOSTA IMPUGNAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019

INTERESSADO: COMÉRCIO E IND. BRASILEIRA DE ESTRUTURA PRÉ-
MOLDADAS LTDA

PROCESSO: 387/2019
ASSUNTO: Impugnação Edital Pregão Presencial nº 031/2019

Trata-se de impugnação, interposta pela empresa COMÉRCIO E IND.
BRASILEIRA DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADAS LTDA, devidamente qualificada,

através de seu representante legal, contra edital de licitação, na modalidade Pregão

Presencial nº 031/2019, destinado à REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO
DE CONCRETO USINADO FCK 25 PARA CONSTRUÇÃO E REPAROS CONFORME
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Alega a empresa impugnante que o edital, na Seção XI, mais precisamente nas

alíneas “a”, “b” e “c” do item 11.7, traz algumas exigências que não fazem jus ao objeto

licitado.

Solicita que sejam feitas as devidas alterações.

É o relatório.

Assim, passa a Comissão de Licitação a esclarecer:

Observa-se que de fato tais exigências atacadas em matéria de

impugnação pela interessada não deveriam estar presentes no referido edital, pois não

se coadunam com o objeto licitado.

Desta forma, esta Comissão decide por suprimir do edital as seguintes

exigências:

a) Ter a Licitante ou o Fabricante do produto a ser fornecido Registro no

Conselho Regional de Química da respectiva região da sede da empresa;

b) Estar registrado na Agência Nacional do Petróleo – ANP;
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c) Ter licença de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual para

Transporte dos produtos licitados;

Portanto, a redação do item 11.7. do presente edital fica desta forma:

11.7. Relativos à Qualificação Técnica
a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoas jurídicas de

direito público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido

satisfatoriamente os materiais ou serviços pertinentes e compatíveis com o

objeto desta licitação. Podendo ser exigido da proposta melhor classificada,

que apresente cópia autenticada do contrato da prestação do serviço ou da

nota fiscal, que deram origem ao Atestado. Se o atestado for emitido por

pessoa jurídica de direito privado, este deverá ser emitido preferencialmente

em papel timbrado do emitente e deverá constar o reconhecimento de firma

passada em cartório do titular da empresa que firmou a declaração;

b) Ter a licitante ou o fabricante licença de operação emitida pelo órgão

ambiental estadual para fabricação dos produtos licitados

Desse modo, recebemos a impugnação apresentada, em face de sua

tempestividade e no mérito, julgar PROCEDENTE e solicitar que sejam feitas as

alterações no edital do Pregão Presencial nº 031/2019, e informar que o certame

licitatório em referência atende aos ditames das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93

e suas alterações posteriores. Vale ressaltar que o dia e horário de sua abertura

permanecem inalterados.

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, 04 de abril de 2019.

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

*Original assinado nos autos do processo


