
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CONCEIÇÃO oO MATO DENTRO - ESTADO DE MINAS GERAIS

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO A EDITAL DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico no07 12022

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de

micro-ônibus e van, com motorista, para o Projeto Câmara ltinerante, Parlamento Jovem

e outras atividades executadas fora da Câmara Municipal de Conceição do Mato

Dentro".

Trata-se de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico acima mencionado,

apresentado através do representante legal da empresa MCM LOCAçÕES EtRELl,

pessoa jurídica de direito privado, CNPJ no 17.533.095/0001-01, com sede na Rua

Conego Rocha Franco, no266, complemento 500, Gutierrez, Belo Horizonte/MG.

DA TEMPESTIVTDADE DA TMPUGNAçÃO

O pedido de impugnação foi protocolizado pela empresa MCM LOCAçOES

EtRELt. A impugnação é tempestiva, eis que interposta de acordo com o item 2.1 do

presente Edital.

O pedido da impugnante foi formalizado pelo meio previsto em Edital, com

identificação da licitante, subscrito por pessoa indicada como representante legal da

empresa, em forma de arrazoado com identificação do ponto a ser atacado e com

fundamentação para o pedido. Foi anexado junto ao pedido de impugnação documento

jurídico que outorga poderes ao aludido subscritor da peça impugnatória'

Posto isso, passa-se ao mérito da impugnação.

DOS ITENS IMPUGNADOS

Em suas razões de impugnação, a impugnante insurge-se contra a exigência do

edital, conforme síntese abaixo transcrita:

.8.1 A Câmara Municipal de conceição do Mato Dentro deve

solicitar o veículo à Contratada, por escrito, (e-mail), com

antecedência mínima de 3 (três) dias Úteis;"
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Aduz que diante do momento em que o país está vivendo, devido à pandemia

do Covid, houve nas montadoras de veículo paralização e redução de turno, fazendo

com que houvesse acúmulo nos pedidos e como consequência um prazo maior para a

entrega dos veículos.

Diante do contexto apresentado alega a impugnante que o prazo apresentando

no Edital se torna insuficiente para o cumprimento da obrigação, causando problemas

antes do início da execução do contrato.

Por fim, para que possa ampliar a competitividade e participação no certame,

bem como para que seja proporcionado preço mais vantajoso para Câmara, requerem

o aumento do prazo de entrega para no mínimo 30 dias.

DA ANALISE

A Pregoeira reuniu-se com a Equipe de Apoio para analisar a impugnação ora

apresentada, sendo a análise apresentada a seguir:

Considerando que a empresa impugnante MCM LOCAçOES EIRELI solicita

que o ptazo de entrega do veículo, objeto do Pregão Eletrônico 07t2022, seja de no

mínimo 30 dias;

Considerando que os projetos Câmara ltinerante e Parlamento Jovem para os

quais os veículos serão destinados, são projetos cuja execução não dependem

exclusivamente de planejamento por parte da Câmara Municipal, mas principalmente

do planejamento das demais instituições envolvidas, sendo elas: Escola do Legislativo

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Polo Médio Espinhaço do

Parlamento Jovem Minas, Associações e comunidades Rurais, entre outras;

Considerando que o planejamento de datas e disponibilidade das lnstituições

acima mencionadas para a realização de encontros e reuniÕes é repassada à

contratante com antecedência significativamente inferior a 30 dias;

Considerando que não é de interesse desta Edilidade causar qualquer tipo de

prejuízo às empresas participantes e muito menos restringir a competitividade do

certame, prezando pela execução do objeto de maneira fiel ao que preza o Edital e

demais anexos;

Diante do que foi apresentado acima, RESOLVE esta Pregoeira alterar o prazo

constante no item 8.1 do Termo de Referência do Edital 1312022, passando a vigorar da

seguinte maneira:
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"8.1 A Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro deve

solicitar o veículo à Contratada, por escrito, (e-mail), com

antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis;"

A decisão acima tomada apresenta um prazo superior ao inicialmente proposto

em Edital, de maneira a possibilitar à(s) empresa(s) vencedora(s) uma melhor

organização quanto à disponibilização dos veículos, além de atender ao pruzo que a

Contratante necessita para tomar conhecimento do planejamento das atividades para

as quais os veículos serão utilizados.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa MCM

LOCAçOES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ no 17.533.095/OOO1-01,

a qual acolho.

Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de direito acima

desenvolvidas, decido pela procedência parcial do pedido formulado, alterando o Edital

nos seguintes termos:

"8.1 A Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro deve

solicitar o veículo à Contratada, por escrito, (e-mail), com

antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis;"

No mais, mantenho os demais itens do Edital em seus termos originais, bem

como o dia 29 de março de 2022, as 09h30min (horário de Brasília), para a realização

da sessão referente ao Pregão Eletrônico no0712022.

Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no sítio eletrônico da

Câmara Municipalde Conceição do Mato Dentro e plataforma BBMNet Licitações, para

conhecimento dos interessados.

Conceição do Mato Dentro, 28 de março de 2022.
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