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Poder Executivo

Licitações

REALINHAMENTO DE PREÇO PROCESSO LICITATÓRIO N° 178/2021 PREGÃO N°072/2021

Objeto:  Registro de Preço para aquisição de enfeites natalinos.

Contratante: Prefeitura Municipal de Santana da Vargem

Contratado (a): Urucas Importados Eireli, inscrita no CNPJ n° 22.073.228/0001-44, situada a Avenida
Brasil n°108, Centro – Santana da Vargem/MG.

ITEM PREÇO 
PRATICADO

PREÇO RETIFICADO

Mangueira Luminosa Led Branca Fria 100metros Redonda R$825,00 R$ 1.113,50

Autorização: José Elias Figueiredo – Prefeito Municipal.
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO 151/2022 – PREGÃO PRESENCIAL 52/2022

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem torna público para conhecimento dos interessados edital de
Pregão  Presencial  nº  52/2022  –  Processo  Licitatório  nº  151/2022.  Objeto:  Registro  de  preços  para
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva
em  impressoras  e  copiadoras  acompanhado  de  reposição/substituição  de  peças  originais  e/ou
compatíveis com o equipamento, para as diversas secretarias municipais.  Tipo: Menor preço por item.
Os envelopes para participação no certame serão recebidos até as 8hs do dia  01/11/2022, em atenção ao
disposto no art.  4º  da  Lei  10.520/02,  no  Centro Administrativo Dona Niná (Alexandrina Antônia  de
Abreu), localizado na rua José Venâncio de Miranda, 371 – São Luiz – Santana da Vargem/MG, onde será
realizada a sessão de julgamento com início previsto para as 8hs do mesmo dia (01/11/2022) . O edital
está  disponível  no  site  www.santanadavargem.mg.gov.br.  Informações  e  esclarecimentos  pelo  e-mail
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br.

HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO 144/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2022

O Prefeito do Município de Santana da Vargem, Estado de Minas Gerais, após avaliação da

proposta  oferecida,  obedecidos  os  procedimentos  impostos  pela  Lei  nº  10.520/2002  e  demais

legislações pertinentes e os critérios adotados pela Administração Pública, conforme parecer jurídico

anexo, HOMOLOGA o Processo Licitatório 144/2022, na modalidade Pregão Presencial nº 47/2022,

cujo objeto é Registro de preço para eventual e futura aquisição de madeiras e portas para as Secretarias

do Município de Santana da Vargem; sendo vencedor o licitantes 

HD COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 07.058.769/0001-00

                      Santana da Vargem, 17 de outubro de 2022.

José Elias Figueiredo
Prefeito Municipal
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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO 149/2022 – PREGÃO PRESENCIAL 51/2022

OBJETO:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  ELÉTRICO  PARA  AS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DA VARGEM/MG

Trata-se  de  impugnação  ao  Edital  do  Pregão  Presencial  acima  mencionado  apresentado  através  de

representante  legal  da  empresa  D.M.P.  EQUIPAMENTOS  LTDA.,  sociedade  empresária,  com  sede

estabelecida na Rua João Bizzo nº 10, galpão 01 e 03, Lotemaento Parque Empresarial Adelelmo Corradini,

CEP: 13.257-595, Itatiba/SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 38.874.848/0001-12.

1. Da admissibilidade do pedido

A previsão legal do instituto da impugnação de instrumento convocatório em processo licitatório, jaz na Lei

de Licitações nº 8.666/1993, art. 41, conforme excertos seguintes:
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada: 
§  1º  Qualquer  cidadão  é  parte  legítima  para  impugnar  edital  de  licitação  por
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco)
dias  úteis  antes  da  data  fixada  para  a  abertura  dos  envelopes  de  habilitação,
devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 
§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes
com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de
leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.

Em semelhantes termos, consigna o item 11.1 e 11.1.2 do instrumento convocatório ora impugnado que: 

11.1- É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências
ou de impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para
tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento
das propostas.
11.1.1.1  -  A  impugnação  poderá  ser  encaminhada  para  o  e-mail:
licitacao@santandavargem.mg.gov.br,  porém  só  será  apreciada  se  for  

encaminhada  fisicamente  via  correio  ou  protocolada  no  setor  de
protocolo  localizado  na  Praça  Padre  João  Maciel  Neiva,  15,  Santana  da
Vargem – MG, no prazo 48h do envio do email, e respeitado o prazo legal
estipulado no item 11.1. 

Por outro lado, as peças recursais lato sensu, nestas abrangidas a impugnação, ao serem interpostas, devem
respeitar os requisitos formais. 
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A par  dos  regramentos  de  admissibilidade  acima explicitados,  em sucinto  exame preliminar  acerca  do
pedido de impugnação formulado, tem-se que: 

1.1. Tempestividade
A data de abertura da sessão pública do certame foi marcada originalmente para ocorrer em 26/10/2022.
Conforme extrato publicado no Diário Oficial do Município, Edição nº 839 de 06/10/2022 e no Diário
Oficial do Municípios Mineiros, Edição nº 3365 do dia 07/10/2022. Assim, conforme a condição de lastro
temporal,  estabelecida  na  Lei  8.666/93,  o  pedido  de  impugnação  em  exame  foi  protocolizado
tempestivamente,  posto  que  recebido  por  meio  eletrônico  exigido  no  instrumento  convocatório  em
11/10/2022 e, apreciada na data de 17/10/2022.

1.2 Legitimidade
Entende-se que a empresa é parte legítima, por interpretação da Lei 8.666/93. 

1.3 Forma
1.3.1. O pedido da recorrente foi formalizado pelo meio previsto em Edital, com identificação da licitante
D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA, por intermédio de seu bastante procurador JÚLIO CESAR MIRANDA,
em forma de arrazoado com identificação do ponto a ser atacado e com fundamentação para o pedido de
impugnação.
1.3.2. Conclui-se que, com base nos requisitos legais pertinentes, que o pedido de impugnação de Edital
apresentado está em conformidade com a legislação e a jurispudência das cortes de contas,  porém não
cumpre a exigência imposta pelo item 11.1.1.1.

2. Conclusão

2.1 Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA, a
qual recebo, porém NÃO acolho. De ofício, com base nas súmula vinculante do STF 473 e no art. 53 da Lei
Municipal 1.151/2009 serão efetuadas alterações no edital para garantir a ampla concorrência e a realização
da sessão referente ao Pregão Presencial 51/2022 será remarcada e a nova data e horários serão devidamente
publicados.

Nada mais havendo a informar, publique-se resposta no Diário Oficial dos Municípios Mineiros e Diário
Oficial do Município de Santana da Vargem, para conhecimento dos interessados.

Santana da Vargem, 17 de outubro de 2022.

Cristiane de Jesus Silva

Pregoeira Oficial
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RETIFICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO 149/2022 – PREGÃO PRESENCIAL 051/2022

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem torna público para conhecimento dos interessados edital de
Pregão Presencial nº 051/2022 – Processo Licitatório nº 149/2022. 

Objeto:  Registro  de  Preços  para  Eventual  e  Futura  Aquisição  de  Materiais  Elétricos  para  as
Secretarias do Município de Santana da Vargem . 

Tipo: Menor preço por item. 

ONDE LIA-SE: Os envelopes para participação no certame serão recebidos até as 8hs do dia 26/10/2022, 

LEIA-SE: os envelopes para a participação no certame serão recebidos até as 8hs do dia 31/10/2022
em atenção ao disposto no art. 4º da Lei 10.520/02,  no Centro Administrativo Dona Niná (Alexandrina
Antônia  de  Abreu),  localizado  na  rua  José  Venâncio  de  Miranda,  371  –  São  Luiz –  Santana  da
Vargem/MG, onde será realizada a sessão de julgamento com início previsto para as 8hs do mesmo dia
(31/10/2022). 

O edital está disponível no site  www.santanadavargem.mg.gov.br. Informações e esclarecimentos pelo e-
mail licitacao@santanadavargem.mg.gov.br.

Conteudista Licitações: Roberta Grazielle Barbosa

Responsável pela diagramação e publicação no site: Paulo Henrique de Oliveira
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