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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO 
 
 
Processo: 2017.0001.1000.121 
Licitação: Pregão Presencial Internacional SRP n. 005/2017 
Objeto:           Eventual aquisição de Desencarceradores à combustão e elétrico 
Empresa: Emertech Tecnologia Para Emergências Importação Exportação EIRELI EPP 
 

 
Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, apresentada pela empresa EMERTECH 

TECNOLOGIA PARA EMERGÊNCIAS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ 00.253.902/0001-30, ora impugnante, acerca do procedimento 

licitatório na modalidade Pregão Presencial Internacional SRP n. 005/2017, Menor Preço por Lote, o 

qual seria realizado no dia 04/05/2017 às 09h00min, objetivando a eventual aquisição de 

Desencarceradores à combustão e elétrico para o CBMGO.  

A impugnante apresentou questionamento atacando a especificação dos objetos 

constantes dos itens pertencentes ao Lote 2 que fazem menção à exigência de serem “acompanhados 

de baterias Li-ion de 28 VDC”, alegando a restrição de participantes à licitação em epígrafe, caso haja a 

permanência da referida exigência. 

Os autos foram remetidos ao Departamento de Especificações e Orçamento, que por 

meio de Parecer Técnico, acostado aos autos à fl. 213 e anexo a este documento, manifestou pela 

procedência da presente impugnação, com a retificação no Edital da referida exigência. 

Portanto, pelos fatos e fundamentos apresentados pelo Departamento de 
Orçamentos e Especificações - DECOR, esta Comissão Permanente de Licitação conhece e 

manifesta pela PROCEDÊNCIA da presente impugnação, fazendo as devidas correções no Edital, seus 

Anexos e onde for pertinente aos já referidos itens componentes do Lote 2. 

Na mesma oportunidade informamos que o referido Pregão fica ADIADO sine die (sem 
dia), ou seja, não há, até o presente momento, previsão de nova data para a sessão de abertura 
do mesmo e assim que a tivermos esta será disponibilizada por meio das publicações oficiais, 
bem como, disponibilizaremos o Edital retificado.   

Comunique-se a empresa impugnante do inteiro teor desta decisão. 

 

Departamento de Compras e Licitações do CBMGO, aos 27 dias do mês de abril de 

2017.  

 

JOELLEN Luci Silvestre Vaz – SD QPC 
Pregoeira/CBMGO 

 
*O original deste documento encontra-se assinado e arquivado nesse Departamento, bem como acostado aos autos. 


