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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 

 

O presente julgamento se reporta à impugnação ao Edital do Pregão 

Presencial nº 010/2017, que tem por objeto a contratação de empresa para 

prestação de serviços de Transporte Escolar de Alunos da Zona Rural de 

Almenara – MG. 

 

I - DO PEDIDO: 

 

 A empresa Organização DR Ltda – ME, solicita por meio de 

impugnação enviada, exclusão da exigência constante do Edital Pregão 

supracitado, item 9.4, subitem 9.4.1 referente a demonstrada mediante 

comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 

técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem 

como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos. 

 

II – DA DECISÃO 

 

 Tempestivamente foram apresentadas as razões da impugnação através 

de protocolo no Departamento de Licitações. Diante da analise do edital 

considero que exigência de indicação das instalações, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto da licitação não são necessários, sendo que somente 

a comprovação do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível, 

são suficientes para comprovação da aptidão das licitantes. 

 Assim sendo, acato parcialmente o pedido de impugnação da empresa 

retificando a redação do item 9.4, subitem 9.4.1 do edital, passando a mesma a 

vigorar nos seguintes termos: 
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A qualificação técnica da licitante deverá ser demonstrada mediante a 

comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação, a indicação do aparelhamento e do 

pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, 

bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos. Tal comprovação deverá ser demonstrada 

mediante apresentação de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito 

publico ou privado e demais documentos elencados no edital.  

 

Diante desta alteração determino a prorrogando a data de abertura do 

certame para o dia 28 de abril de 2017 as 09h00mim. 

 

As demais clausulam do edital permanecem inalteradas. 

 

É a decisão, 

Registra-se,  

 

Publica-se 

 

________________________ 
Tiago Pereira Carvalho 

Pregoeiro 


