
                                                                   
  

Página 1 de 3 
 Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 

Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 07/17 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR OFERTA 
 

OBJETO: Seleção de parceiro privado para constituição de Sociedade em Conta de 
Participação destinada à exploração do negócio de águas minerais nas unidades de 
Caxambu-MG e Cambuquira-MG. 
 
PROCESSO INTERNO N°: 467/2017. 

 

IMPUGNAÇÃO 09 
 

Pregoeira do PREGÃO PRESENCIAL N° 07/17 

1.       O Art. 11 do Decreto nº 44.786/2008 determina: 

“§ 1º Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro 
horas contados da sua protocolização, apoiado pelo setor técnico responsável 
pela elaboração do edital ou pelo órgão jurídico, conforme o caso. 

§ 2º Será designada nova data para a realização do certame quando: 

I - for acolhida a impugnação contra o ato convocatório; 

II - o pregoeiro não responder dentro do prazo estabelecido no § 1º; e 

III - houver qualquer modificação no ato convocatório, exceto quando a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

§ 3º A designação de nova data exige divulgação pelo mesmo instrumento em 
que se deu aquela do texto original.” 

2.       No dia 07/12/2017 a CODEMIG publicou, na página da internet com os detalhes do 
PREGÃO PRESENCIAL N° 07/17, o documento intitulado “Impugnações”, através do link de 
internet:  

http://www.codemig.com.br/wp-content/uploads/licitacoes/45369982-
impugnacoes.pdf 

3.       O documento mencionado no item anterior está datado de 07 de dezembro de 2017 e 
contém respostas da CODEMIG relativas a quatro pedidos de impugnação do Edital, 
identificados naquele mesmo documento da seguinte forma: 

a.       IMPUGNAÇÃO 05 – Email recebido em 04/12/2017 às 17:46hs 

b.      IMPUGNAÇÃO 06 – Email recebido em 05/12/2017 às 13:50hs 

c.       IMPUGNAÇÃO 07 – Email recebido em 05/12/2017 às 23:02hs 

http://www.codemig.com.br/wp-content/uploads/licitacoes/45369982-impugnacoes.pdf
http://www.codemig.com.br/wp-content/uploads/licitacoes/45369982-impugnacoes.pdf
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d.      IMPUGNAÇÃO 08 – Email recebido em 05/12/2017 às 20:40hs 

4.       Confrontando-se a data do documento de respostas com as datas em que os pedidos 
foram recebidos, todas registradas no mesmo documento, conclui-se que esses quatro 
pedidos de impugnação não foram respondidos pelo pregoreiro no prazo estabelecido no § 
1º Art. 11 do Decreto nº 44.786/2008, incorrendo na situação prevista na alínea II do § 2º do 
mesmo Art.11 que determina seja designada nova data para a realização do certame. 

5.   Tal determinação deveria ter sido observada e seguida no dia 06/12/2017, quando 
expirou o prazo para resposta à IMPUGNAÇÃO 05, recebida pela CODEMIG em 
04/12/2017. 

6.       Requer-se portanto a imediata designação de nova data para o PREGÃO 
PRESENCIAL N° 07/17 a fim de sanar essa irregularidade presente no processo licitatório.  

7.       O prosseguimento da licitação nas condições atuais, sem que seja designada nova 
data para o Pregão, irá motivar a sua nulidade, com graves prejuízos para os interessados 
que possam comparecer ao pregão na data da convocação inicial. 

A presente solicitação está sendo enviada com cópia para a Diretoria de Administração e 
Finanças da CODEMIG. 

RESPOSTA: 

O expediente (sem título de pedido de esclarecimento e identificado como 
irregularidade no pregão) consiste ao que parece, em uma impugnação 
considerando que ao final a condução indica nulidade do certame em caso de seu 
não acatamento, eis que a impugnação que é o meio de apontamento de supostas 
irregularidades, haja vista que o pedido de esclarecimento não possui tal função. 
Primeiramente, conforme o item 4.3.1 do Edital, as impugnações deverão ser 
encaminhadas até 5 dias após a publicação do aviso do edital. No caso desta 
licitação, o aviso do edital foi publicado em 30/11/2017. Ou seja, esta impugnação, 
recebida em 12 de dezembro, não deveria sequer ser analisada, conforme a 
literalidade das disposições do edital. Contudo, para privilegiar o direito de petição, 
passa-se à análise da impugnação, ainda que intempestiva. 
O pedido de alteração da data da realização do certame, funda-se no fato de que a 
Codemig teria descumprido o prazo para publicar a resposta às impugnações nº 05 
a 08. 
A resposta a todos os pedidos listados foi apresentada em um único documento 
datado de 07.12.17, sendo que, vale registrar, relativamente aos pedidos nº.07 e 08 
não se fala em inobservância do prazo porque apresentados em horários 20:40 e 
23:02 do dia 05/12/2017, ou seja, para além do expediente da Cia e, nesta esteira, 
são considerados recebidos no dia 06/12/2017. 
Assim, remanescem os pedidos 05 e 06 que, aparentemente, tiveram seu prazo 
inobservado, com relação ao disposto no artigo 11 do Decreto nº 44.786/2008. 
Os órgãos responsáveis na Companhia pelas licitações se empenham em responder 
a todos os esclarecimentos e impugnações que chegam no prazo máximo de 24 
horas. Contudo, no caso do Pregão Presencial em análise, a Codemig recebeu 
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diversos pedidos de esclarecimentos e impugnações. A especificidade técnica e 
contratual do objeto da licitação e o grande número de pedidos de esclarecimentos 
dificultaram, no caso, a análise rápida e pronta resposta por parte da Comissão. 
É de se destacar, também, que a impugnação que foram respondidas a destempo 
questionaram os critérios adotados pela Codemig para estabelecer os requisitos de 
qualificação técnica (impugnação 05) e econômica (impugnação 06), que já estavam 
devidamente justificados no termo de referência. Além disso, ainda mais relevante é 
o fato de que as impugnações, ao invés de questionar uma hipotética condição 
rigorosa, que pudesse limitar a competitividade do certame, pretendia o contrário. A 
impugnação questionava o porquê de a Codemig ter adotado requisitos de 
habilitação técnica menos rigorosos do que “devia”. 
Ou seja, tratou-se de um pedido de impugnação que, devidamente respondido, não 
alterou em nada as condições para que os interessados apresentem proposta. 
Por fim, destaque-se a irrelevância material do aparente descumprimento de prazo. 
Considerando que os pedidos de esclarecimento 05 e 06 foram recebidos no dia 
05/12/2017 (o pedido de esclarecimento 05 chegou na Codemig no dia 04/12/2017, 
às 17:46, quando já havia se encerrado o expediente do dia), o atraso na resposta 
foi de apenas um dia. 
Mais releva ainda considerar que a resposta foi disponibilizada com 13 (treze) dias 
de antecedência da data marcada para ocorrer a sessão do pregão (20/12/2017), ou 
seja, em prazo hábil suficiente e bastante para não afetar qualquer análise do edital 
pelos interessados.  
Ressalte-se também que o certame observou antecedência de 12 dias úteis, ou seja, 
prazo 50% maior do que o prazo mínimo legal entre a divulgação e a sua realização 
que é de 8 dias úteis. 
É ainda mais relevante destacar que, do dia 07 (data da resposta) ao dia 20 (data da 
abertura da licitação) existe um interregno de 8 dias úteis. Ou seja, se a Codemig 
optasse por republicar a licitação no dia 07, a data da sessão seria exatamente a 
mesma, já que o prazo mínimo de antecedência estabelecido na lei é de 8 dias úteis. 
Portanto, considerando o princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo e 
considerando que não é possível identificar qualquer prejuízo causado a quem quer 
que seja em função da alegação do requerente, fica rejeitada a impugnação. 
 
 
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2017 
 
 
Fernanda Prates Lopes Cançado 
Pregoeira 


