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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.° 015/2021 
 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
EMULSÃO ASFALTICA, PEDRISCO E PO DE PEDRA 
PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO 
MUNICIPIO DE GUIRATINGA. 

 
 
DA IMPUGNAÇÃO 

 
 
A empresa EMAM – EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA, CNPJ N.° 

04.420.916/0003-13, possível interessada no processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 
SRP de n.° 015/2021, interpôs, tempestivamente, impugnação ao edital da licitação em epígrafe. 

 
A empresa citada, mencionou que: 
 
1) Deparou-se a mesma com falta de exigência de documentação relativa À 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA dos documentos de habilitação, observando a ausência de 
requerimento de documentos imprescindíveis ao fornecimento adequado dos materiais asfálticos. 
(grifo meu). 

 
Sucede que, quanto aos requisitos de qualificação técnica, quais sejam registro 

ANP, CTF IBAMA, Licença de Operação Ambiental e por fim, Registro em Conselho Regional de 
Química afronta as normas que regem o procedimento licitatório, (grifo meu) (...) 

 
E por fim requer-se a exigência de apresentação de registro da licitante na ANP, 

Cadastro Técnico Federal emitido pelo IBAMA para comprovação de qualificação técnica, bem 
como exigência de registro de classe em Conselho Regional de Química-CRQ; 

 
 

DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 
 

Em razão do exposto, decido receber a impugnaçao apresentada, em face de 
sua tempestividade e no mérito, DAR PROVIMENTO e julgar totalmente PROCEDENTE os 
argumentos apresentados pela empresa impugnante EMAM – EMULSÕES E TRANSPORTE 
LTDA. 
 

Não obstante, informamos que o edital em comento será RETIFICADO, reabrindo o 
prazo e acrescentando-se os seguintes itens: 

 
6.4.2. Comprovante de Autorização de Venda ou Revenda de Petróleo 

expedido pela ANP - Agência Nacional de Petróleo, em vigência. 
6.4.3. Certificado de Regularidade Ambiental, emitido pelo órgão competente. 
6.4.1. Comprovante de Registro da licitante no Conselho Regional de Química 

(CRQ) ou Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), expedido pelo conselho 
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da região da sede da licitante, com indicação do responsável técnico devidamente 
habilitado e competente para o desempenho do serviço objeto desta licitação, conforme 
regulamentação do referido conselho; 

a) Os responsáveis técnicos deverão pertencer ao quadro permanente da empresa 
licitante na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste 
certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o 
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviço com contrato escrito firmado com o licitante ou com 
declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso a licitante se sagre vencedora 
desta licitação. 

 

Sendo assim, encaminho ao setor de Licitações para que proceda com a 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2021 reabrindo o prazo, de ciência à 
impugnante e após providencie a divulgação desta decisão para conhecimento geral dos 
interessados junto ao site oficial do Município de Guiratinga, bem como se procedam as demais 
formalidades de publicidade determinadas em lei. 
 

Guiratinga 27 de maio de 2021. 
 

 
JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA 

Pregoeiro Oficial 
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