
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
coNCErÇÃo oo MATo DENTRo - ESTADo DE MINAS GERAIS

Resposta - Pedido de Impugnação

Pregão Eletrônico n' I 5 12022

Objeto: Contratação de empresa para instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica

nas dependências da Câmara Municipal de Conceigão do Mato Dentro/MG.

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

apresentad a pela empresa AURORA INOVAÇÔES SUSTENTÁVEIS pessoa jurídica

de direito privado, CNPJ n" 39.544.75810001-26, com sede r,ra Avenida Sen. Georgino

Avelino, no 06, bairro Centro, Angicos/RN, CEP 59515-000.

1. DA INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO

INTEMPESTIVIDADE

Nos tennos do item 2.1 do Edital do Pregão Eletrônico n" 1512022, a presente

Impugnação encontra-se intempestiva confonne prescÍeve o subitern 2.1 do ato

convocatório:

2.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento

das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório

deste pregão, pela plataforma do site

pelo e-rnailwww.bbmnetlicitacoes.com.br e

licítacao@camaracmd.mg.gov.br ou protocolados no

Departamento de Licitação da Cârnara Municipal de Conceição do

Mato Dentro/MG, situado à Av. JI(, 380, Centro, CEP: 35.860-000,

Conceição do Mato Dentro/MG.

O encaminhamento via e-mail da hnpugnação, ocorreu eln 2310912022 às 15:12

(horário cle Brasília), sendo manifestamente internpestiva a rnedida buscada, pois a data

da sessão de abertura está designadapara o dia2110912022 às 09:30.

Nesse aspecto, o artigo I 10 da Lei 8.666193 detennina que:

Art. I 10. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o
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dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias

consecutivos, exceto quando for explicitatnente disposto em contrário'

IrarirgraÍo único. So st: inioraur c vgnccrn os prazos ref'criclos tlestc artigtr

crn clia clc expcclientc no órgão otl llil errtidadc.

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes elucida:

,,A contagem de prazo para irnpugnação se Íàz coÍl a observância

cla regra geral do artigo 110 da Lei n.'8.666/93, tendo colllo tenno

inicial a data estabelecidapata o da apresentação da proposta".

E exemplifioa:

"O dia 19 foi fixado para a realizaçáo da sessão e na forma da

contagem geral dos prazos, não se computa o dia do início, O

primeiro dia na contagetn regressiva é o dia 18; o segundo, o dia

17. Portanto, até o dia 16, últirno tninuto do encemameuto do

expediente no órgáo, poderá o licitante e qualquer cidadão

impugnar o edital ou requerer esclarecimelltos'"

Desta fonna, pol' ter sido encaminhado fora do prazo, resta patente a

internpestividade da presente impugnação.

2" CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Plegoeira não conhece da irnpugnação por ser

INTEMPESTIVA.

A presente decisão será comunicada ao irnpugnante e disponibilizada

camaracmd.rng.gov.br e plataforrna BBMNET .

Conceição do Mato Dentro, 26 de setembro de2022.

Vieira Bie

Pregoeira
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