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RESPOSTA AOS PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO 
PROCESSO: 063/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO 050/2020 
TOMADA DE PREÇOS 006/2020 

 

DAS PRELIMINARES: 

1. Trata-se da resposta ao pedido de impugnação do edital de licitação, a ser realizado na modalidade 

do pregão presencial, de número 025/2021, cujo objeto é a contratação de empresa de empresa 

especializada na prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e 

comerciais, com o uso de veículos compactadores além do transporte de resíduos do Município de 

Carandaí-MG para o Consórcio Público Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos – ECOTRES.  

 

2. O pedido, interposto por Gislaine Maria Figueiredo Amorim, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 

074.243.936-42, foi enviado via e-mail no dia 30 de março de 2021, às 16h14min, como destacado 

abaixo: 
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DAS FORMALIDADES E TEMPESTIVIDADE: 

3. Em primeiro momento, é necessário observar se o pedido de impugnação foi apresentado na forma e 

prazo exigido no instrumento convocatório: 

 

2 – Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o 
e-mail compras@carandai.mg.gov.br até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada 
para abertura das propostas, ou protocolado diretamente no Departamento, localizado 
à Praça Barão de Santa Cecília, 68, Centro, Carandaí. 
 
3 – Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão, 
até o 5º dia útil, e por licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das 
propostas, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o endereço 
eletrônico compras@carandai.mg.gov.br, com assinatura eletrônica, ou 
protocolizada no Departamento de Compras e Licitações, dirigido ao Pregoeiro, 
que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
auxiliado pelo setor técnico competente. 
 
3.1 – A petição deverá ser assinada pelo cidadão ou pelo licitante, acompanhada de 
cópia de seu documento de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou 
credenciado do licitante, com indicação de sua razão social, número do CNPJ e 
endereço, do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder 
de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se 
procurador, somente procuração, se pública). 
 
3.1.1 – Os documentos citados no subitem 3.1 poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro 
ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do art. 32, caput, c/c art. 38, 
inciso IV, ambos da Lei nº 8.666/1993. 
 
3.2 – A Prefeitura não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras 
formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento 
pelo Pregoeiro, e que, por isso, sejam intempestivas. (grifei), 
 

4. Conforme destacado no ponto anterior, o prazo para a apresentação por pessoa física é de até o 5º 

dia útil que anteceder a abertura das propostas. Como o pedido foi apresentado no dia 30 de março, 

encontra-se INTEMPESTIVO por força da exigência editalícias bem como as normas legais contidas na 

Lei Federal 8.666/1993, vejamos: 

 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 

qual se acha estritamente vinculada. 
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§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias 

úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem 

prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

(...) 

Art. 110.  Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 

quando for explicitamente disposto em contrário. 

Parágrafo único.  Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de 

expediente no órgão ou na entidade. 

 

DA DECISÃO 

12. Pelo exposto, não reconheço o pedido de impugnação apresentado. 

 

 

Carandaí, 31 de março de 2021. 

 

 

Gustavo Franco dos Santos 

Pregoeiro 
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