
 

 

 

Nova Lima, 27 de março de 2020. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Inicialmente, oportuno justificar a demora tramitação desta impugnação.  

Ocorre que o Departamento de Contratos e Licitações (DPCL) possui um quadro de 
servidor escasso e insuficiente para conduzir com celeridade o grande número de demandas por 
contratações solicitadas diariamente por todas as Secretarias. No final do ano passado, o departamento 
foi desfalcado pelo pedido de licença-maternidade por duas servidoras efetivas, e, não bastasse isso, o 
governo lançou um pacote de obras públicas estimado em duzentos milhões de reais, cujas licitações 
para a contratação estão todas sendo direcionadas ao DPCL. Somente no final do ano de 2019 e no início 
do ano de 2020, chegaram ao departamento mais de 50 (cinquenta) cinquenta pedidos abertura de 
processos licitatórios para a contratação de obras, fora os pedidos de compras normais, credenciamento 
de expositores em eventos diversos, dispensas, inexigibilidades, bem como os pedidos de aditivo 
contratuais, rescisões, abertura de processos administrativos em caso de inadimplência, dentre diversas 
outras tarefas de competência do DPCL.  

Por isso, processos não prioritários dão lugar àqueles mais urgentes, e, na medida do 
possível, todos estão sendo concluídos em estrita observância ao princípio da legalidade. Assim, uma vez 
justificada a demora na tramitação deste processo, retomo ao relatório do feito e comunicamos a V. Sª. 
que a impugnação interposta pela licitante META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, foi julgada 
parcialmente procedente, conforme cópia da decisão em anexo.  

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

Érica Alves Pereira 
Pregoeira 



 

 

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO  

 

PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 134/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 250/2019 

IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA PELA EMPRESA META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP 

 

A Pregoeira do Município de Nova Lima, no exercício de sua competência, 
tempestivamente, julga e responde a impugnação interposta pela empresa META X INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA – EPP, com as seguintes razões de fato e de direito: 

Em síntese, requer a impugnante: 

 

Face aos argumentos apresentados faz-se as seguintes considerações: 

Inicialmente destaca-se que a apresentação dos documentos ora impugnados foi exigida 
apenas do licitante vencedor, portanto, não implica em restrição de participação no certame. 

Isso posto, considerando que as questões abordadas na impugnação referem-se a 
questões técnicas relacionadas ao objeto, solicitei ao setor requisitante que verificasse os apontamentos 
apresentados pela impugnante e manifestasse a respeito. 

Deste modo, o Sra. Tatiana Pessoa Geckler – Secretária de Cultura do Município, 
manifestou-se nos seguintes termos: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Haja vista o posicionamento técnico, claro e objetivo apresentado pela responsável do 
setor requisitante, adoto como fundamento desta decisão, e julgo parcialmente procedente o recurso 
para determinar a retificação apenas da documentação NBR9186/2016 para NBR917/2016. 

Esclareço que a referida retificação será publicada em todos os meios em que o edital foi 
inicialmente publicado, nos termos do art. 21, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93. 

Pelas razões expendidas, decido conhecer da impugnação, para no mérito, dar-lhe 
parcial provimento. 

 

Nova Lima, 07 de março de 2020. 

 

 

Érica Alves Pereira 
Pregoeira 

 


