
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 168/2018

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 075/2018

IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA PELA EMPRESA FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA. 

 O Pregoeiro do Município de Nova Lima, designado pela Portaria nº 1.508, de 01 de

dezembro  2017,  no  exercício  de  sua  competência,  tempestivamente  julga  e  responde  a

impugnação interposta pela licitante FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA, com as seguintes

razões de fato e de direito:

A requerente solicita alteração no item 4.1, “a” do edital referente a exigência de

laudo de  análise  físico-químico  e  microbiológico  expedidos  por

laboratório terceirizado credenciado pelo SIF. 

Solicita ao final que seja incluído no referido item que laboratórios credenciados pelo

IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária) também possam realizar as análises das amostras

que deverão ser apresentadas, abrindo-se condições para participação de outras empresas

interessadas. 

Face  aos  argumentos  apresentados  pelo  impugnante,  faz-se  as  seguintes

considerações:

Ressaltamos que os processos licitatórios têm como finalidade atender às demandas

da  Administração,  com  foco  no  interesse  público,  através  da  seleção  da  proposta  mais

vantajosa,  possibilitando  a  ampla  participação  e  competitividade  dos  licitantes,  sempre

respeitando o princípio da isonomia.
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Neste diapasão, a Administração Municipal de Nova Lima, com o escopo de garantir a

aplicação dos princípios acima elencados, edita seus instrumentos convocatórios de forma

que seja alcançado maior número de interessados, aliando à eficiência da aquisição com o

melhor preço.

Cumpre  ressaltar  que  em  momento  algum  quando  da  exigência  editalícia  ora

combatida,  houve  intento  por  parte  da  Administração  em  restringir  participação  de

concorrentes.

Todavia, no intuito de atender aos princípios norteadores do processo licitatório e

garantir  tratamento  isonômico  dos  interessados  o  pregoeiro  diligenciou  junto  ao  setor

requisitante e foi constatado pela Sra. Michelle Emily Santana, Nutricionista que na legislação

não há nada que  impeça que os  laboratórios  credenciados  pelo  IMA também façam os

laudos.

Assim sendo, haja vista o posicionamento do setor requisitante, o Pregoeiro decide

conhecer da impugnação, para, no mérito, dar-lhe provimento, determinando a inclusão no

instrumento convocatório quanto à exigência disposta no item 4.1, “a” para que os laudos

também possam ser emitidos pelo IMA. Informa ainda que as modificações no edital serão

divulgadas na mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente

estabelecido para apresentação das propostas.

Nova Lima, 16 de agosto de 2018.

Pregoeira
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