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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO 

 

 

Processo Licitatório nº 031/2021 - Pregão Registro de Preços nº 015/2021 

 

 

A empresa ULTIMAX LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.575.521/0001-20, apresentou, 

impugnação contra os termos do edital no dia 1.º de abril de 2021, conforme acostado aos 

autos, cujo objeto trata-se do REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MEDIDAS DE PREVENÇÃO E 

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO. 

 

 Preliminarmente, o Pregoeiro reconhece a tempestividade da impugnação, nos termos 

do § 2º do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, tendo em vista que fora recebida pelo órgão 

competente no dia 1.º de abril de 2021, estando a abertura da sessão prevista para o dia 6 de 

abril de 2021, cumprindo assim o requisito temporal-legal exigido para o processamento da 

presente impugnação. 

 

Verifica-se a tempestividade do pedido, passando-se então, à análise do mérito. 

 

Em síntese, solicita a empresa impugnante que: 

 

1. “(...) inclusão da solicitação e obrigatoriedade da AFE (Autorização de 

Funcionamento) no item de n.º 12 – Da Documentação Exigida do referido Edital 

para todos os itens e para todos os licitantes interessados em participar do 

processo licitatório. 

  

Análise: 

 

1. 

 Sobre o presente questionamento, cumpre inicialmente observar que somente 

as atividades consideradas de baixo risco são dispensadas da apresentação imediata do alvará, 

estando estas elencadas na resolução 51, de 11 de junho de 2019, não sendo caso do objeto 

deste edital. 
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 Diante disso, somos de parecer pelo conhecimento da impugnação, porém 

NEGAR PROVIMENTO, prosseguindo a licitação, na modalidade Pregão Registro de Preços, 

sob a orientação do edital na forma levada a público. 

 S.M.J. é o parecer. 

   

Luminárias/MG, em 6 de abril de 2021. 

 

 

Assessoria Jurídica do Município 

Cristiane Paula Mendonça 

OAB/MG 137.430 


