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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019  RP N° 016/2019 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e veículos 
pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, com eventual fornecimento de 
peças e/ou componentes automotivos novos, genuínos e/ou originais, conforme especificações 
relacionadas no item 18 do edital. 

 
RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO  

 
 
I. Relatório 
 
Trata-se de impugnação interposta por SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA, protocolizada 
no Setor de Licitações no dia 12/07/2019, às 15:20h, em relação aos termos do Edital do 
Processo Licitatório nº 037/2019, Pregão Presencial nº 022/2019, RP nº 016/2019. 
 
Em exame da impugnação, verifica-se que “A Licitante credenciada, IMPUGNA o 
credenciamento de licitantes sem comprovação de estabelecimento a distância máxima de 30 
quilômetros da sede da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete (MG), através do 
competente Alvará de Localização e Funcionamento, conforme item 5 e seguintes do anexo I 
do Edita (...)”. 
 
Ao final, requer “o descredenciamento dos Interessados que não comprovarem seu domicílio 

através do competente Alvará de Localização e Funcionamento”. 

 

Feito o breve relatório, passa-se à análise e julgamento da impugnação. 
 
II. Do exame de admissibilidade 

 

De acordo com o item 11.1 do Edital, as impugnações aos termos do instrumento 

convocatório poderão ser interpostas por qualquer licitante ou cidadão, mediante protocolo 

presencial ou via postal, no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas, conforme estabelece o artigo 12, do Decreto Municipal nº 

261/2007. 

 

A sessão de abertura do Pregão Presencial encontra-se designada para o dia 15/07/2019 

(segunda-feira), às 09:30h, sendo esta a data fixada para recebimento das propostas. 

 

A impugnação em apreço foi protocolizada no dia 12/07/2019 (sexta-feira), às 15:20h, isto é, 

no dia útil imediatamente antecedente à data do recebimento das propostas e, portanto, fora 

do prazo previsto no Edital. 

 

Destarte, não deve ser conhecida a impugnação, em razão da sua intempestividade. 
 

III. Conclusão 
 
Diante do exposto, o Pregoeiro resolve: 
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a) Considerando a interposição intempestiva, não conhecer a Impugnação interposta 

por SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA. 
 

a) Dar ciência ao Impugnante acerca do inteiro teor desta decisão, via e-mail, publicando-
se no site oficial do Município de Conselheiro Lafaiete a ata do julgamento.  
 

Conselheiro Lafaiete/MG, 12 de julho de 2019. 
 

(Assinado no original) 
Kildare Bittencourt Dutra 

Pregoeiro 


