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DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 
 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n.º 10/2012 

Impetrante: AZEVEDO E AZEVEDO LTDA ME - n.º 12364298/0001-06 

 

Acolho a Impugnação ao Edital do Pregão Presencial acima 

referido, que se seguem. 

 

 

1. DAS RAZÕES DA IMPETRANTE 

 

1) Quem será o responsável pelo pagamento da contas de 

energia e água? 

2) Quanto tempo será dado para início dos serviços após a 

assinatura ou ordem de fornecimento? 

3) Item 12.5.11 – Certidão de comprovação de registro e 

quitação da empresa e de seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de 

Nutricionista – CRN, da sede do licitante. 

4) Item 12.5.12 – Comprovação do licitante de possuir em 

seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de 

nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de 

Nutrição. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da 

capacitação técnico-profissional deverá formalizar a assunção da responsabilidade 

técnica além de participar da execução do serviço objeto da licitação, admitindo-se 

a substituição por profissionais de experiência de experiência equivalente ou 

superior, desde que comprovada pela administração.  

 

 

2. DO PEDIDO DA IMPETRANTE 

 

1) Resposta do Pregoeiro à presente impugnação, nos 

termos e prazos do art. 12 do Decreto n. 3.555/00, sob pena do atraso ou ausência 

de sua resposta, ser apurado mediante processo administrativo, bem como a 

invalidação do certame pela ausência de viabilidade de formulação adequada e 

satisfativa da proposta. 
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2) O conhecimento e provimento da impugnação, 

prestando os esclarecimentos e retificações que se fizerem necessários para 

atender aos questionamentos dos itens 1, 2, 3 e 4 supra, inclusive determinando a 

republicação do presente Edital, escoimado dos vícios apontados, reabrindo-se o 

prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21 da Lei n. 8.666/93. 

3)Caso não acolhido a presente impugnação, tendo em 

vista as ilegalidades latentes, informamos desde já que notificaremos o Tribunal de 

Contas, Ministério Público, bem como buscaremos nosso direito na via judicial, 

através de mandado de segurança. 

  

 

3. DA ANÁLISE 

 

O Pregão Presencial nº. 10/2012 foi suspenso para 

adequação do Edital e Termo de Referência no dia 07/05/2012, publicado 

no Site www.varzeagrande.mt.gov.br da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande. 

A equipe técnica da Secretaria de Assistência Social 

de Várzea Grande está analisando sua Impugnação para as adequações de 

seu pleito que for pertinente. 

Após as adequações será lançado no Site da 

Prefeitura o novo Edital e será devolvido o prazo, como determina o art. 

4º, inciso V da Lei 10.520/2002.    

 

 

 
Várzea Grande – MT, 07 de maio de 2012. 

 

 

_________________________________ 
OTÁVIO GUIMARÃES REZENDE 

PREGOEIRO 


