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RESPOSTA AO PEDIDO DAS IMPUGNAÇÕES 

 

Referência: Pregão PRESENCIAL n. 05/2015 

Processo Administrativo n. 327822/2015 

 

1. Cuida-se de resposta aos pedidos de impugnação em relação aos itens 

constantes do Termo de Referência pertencente ao Pregão Presencial 

supramencionado, oriundo das empresas FORTALEZA AMBIENTAL E 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA – ME pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ n. 31.736.796/0001-79, J.F MARQUES 

RODRIGUES – TRANSPORTES-ME pessoa jurídica de direito privado 

inscrita no CNPJ n. 10.663.460/0001-53, GERMANO DE FREITAS 

SERVIÇOS LTDA pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n. 

14.049.599/0001-62, ora impugnantes, com pedido de impugnação 

referente ao Pregão Presencial em epígrafe, cujo objeto Contratação de 

empresa capacitada para execução de serviços de limpeza 

urbana no município de Várzea Grande-mt, conforme as 

especificações contidas no termo de referência e demais anexos. 

 

Do ponto questionado 

2. Os impugnantes, FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS LTDA – ME com as seguintes colocações: a escolha inadequada 

da modalidade de licitação; da documentação relativa à qualificação técnica 

dos profissionais; limitação das parcelas relevantes; dos equipamentos; da 

apresentação da metodologia executiva de operação dos serviços de 

limpeza urbana, J.F MARQUES RODRIGUES – TRANSPORTES-ME alegou 

falta de definição expressa e especificação dos serviços; quanto a 

documentação relativa à qualificação técnica dos profissionais e a empresa 

GERMANO DE FREITAS SERVIÇOS LTDA alegou quanto a documentação 

relativa à qualificação técnica dos profissionais; Critério de julgamento. 

 

                  Da análise dos pontos questionados 
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3. Como os pontos questionados são meramente técnicos, nesse caso não 

cabendo a esta Pregoeira analisa-las, neste contexto fora encaminhado o 

referido esclarecimento à área técnica da Secretaria Serviços Públicos e 

Mobilidade Urbana, para que assim, fosse dirimido tal esclarecimento. 

4. Em resposta, retornou da Equipe técnica da Serviços Públicos e Mobilidade 

Urbana, na forma de CI ns.682, 687, 688/2015 assinado pelo Assessor 

Jurídico da Secretaria Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, onde não 

foram acolhidas as alegações da impugnante. 

 

                     Da Decisão 

 

Diante do exposto, 

 

Esta Pregoeira segue o posicionamento da Secretaria Serviços Públicos e 

Mobilidade Urbana, no sentido de se considerar IMPROCEDENTE A 

IMPUGNAÇÃO apresentada pelas empresas, Fortaleza Ambiental e 

Gerenciamento de Resíduos Ltda – Me, J.F Marques Rodrigues–Transportes-Me, 

Germano de Freitas Serviços Ltda nos termos aqui referidos.  

E em razão das várias impugnações impetradas pelas licitantes, optou-se pela 

SUSPENSÃO do processo licitatório para analises mais apuradas das alegações 

e posterior retificação do Edital e anexos. 

 

Dê ciência aos Licitantes, após divulgue-se esta decisão junto ao site 

www.varzeagrande.mt.gov.br, bem como procedam às demais formalidades de 

publicidade determinadas pela lei.  

 

Várzea Grande-MT, 21 de setembro de 2015. 

 

 

 

Dalciney Fidelis Nogueira 

Pregoeira 

 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/

