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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 11 
 

Prezados Senhores, 

O Edital do Pregão Presencial Nº 07/17 especifica em sua Seção 8.1 que "Os 
interessados deverão apresentar, até as 15:00 do dia 20 de novembro de 2017, na 
SEDE da CODEMIG ...".  

Na página do sítio da Internet onde a CODEMIG publicou o referido Edital consta a  
indicação da Data da Licitação como a realizar-se no dia 20/12/2017. 

Tal divergência pode ter afastado do processo licitatório empresas que tenham 
considerado como correta a data especificada no Edital assinado pela Comissão 
Permanente de Licitação da CODEMIG, segundo o qual o Pregão já teria sido 
realizado.  

Consequentemente, caso o Pregão se realize no próximo dia 20/12/17, o Edital 
estará impedindo a livre concorrência, favorecendo as empresas que possam estar 
presentes ao Pregão numa data que não consta do Edital. 

Diante da gravidade do exposto, é imprescindível e urgente que a Pregoeira retifique 
o Edital e conceda à todas as empresas interessadas em participar da licitação os 
prazos legais previstos para esclarecimentos, impugnação e apresentação de suas 
propostas. 

RESPOSTA: 

Primeiramente, é importante destacar a existência de vício formal no pedido 
de impugnação apresentado que seria, por si, suficiente para ensejar a rejeição do 
pedido.  

A impugnação se apresenta intempestiva, conforme o item 4.3.1 do Edital, 
que estabelece que as impugnações deverão ser encaminhadas até 5 dias após a 
publicação do aviso do edital, que no caso foi publicado em 30/11/2017. 
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Contudo, em apreço à transparência e para privilegiar o direito de petição, 
passa-se à análise da impugnação. 

O impugnante alega haver erro no edital capaz de induzir os licitantes a erros, 
no tocante à data da realização da sessão do pregão presencial. Alega que no item 
8.1 que "Os interessados deverão apresentar, até as 15:00 do dia 20 de novembro 
de 2017, na SEDE da CODEMIG”. 

Alega que tal informação conflita com a data apresentada no site da Codemig, 
que indica que a Licitação será realizada no dia 20/12/2017. 

De fato, há um erro material no item 8.1, onde há a indicação de que as 
propostas poderão ser entregues até o dia 20 de novembro de 2017, na sede da 
Codemig. 

Entendo, contudo, que o erro material apontado é meramente formal, incapaz 
de induzir o licitante ao erro. Vejamos o porquê. 

A data e a hora da abertura da sessão do pregão presencial (20 de dezembro 
de 2017, às 15:00), que coincide com o momento limite para recebimento dos 
envelopes e para o credenciamento (Art. 12 do Dec. 44.786/2008), está indicada em 
vários trechos do edital, a saber:  

• Página 1: quadro indicativo de abertura da sessão; 

• Página 6: Item 6.2: instruções sobre o credenciamento; 

• Página 10: Item 9.1: Data e horário da sessão de lances; 

• Página do pregão presencial na internet 
(http://www.codemig.com.br/licitacoes/CODEMIG/467-17/): indicação 
da data da abertura da licitação; 

• Publicação do aviso de licitação no diário oficial, contendo data e hora 
da abertura da licitação. 

Como demonstrado, a data e hora corretas da sessão do pregão presencial consta 
de forma exaustiva nos documentos que compõem a licitação. 

Além disso, é importante destacar que o edital da licitação foi publicado em 
30/11/2017, ou seja, em data posterior à data apontada no item 8.1, o que indica 
que, claramente, houve um mero erro material. 

Por fim, tal erro material, caso estivesse a confundir algum licitante, poderia ser 
objeto de um mero pedido de esclarecimento, oportunidade em que estes 
esclarecimentos seriam prestados e o erro material corrigido. 

Considerando o exposto, rejeito o pedido de impugnação.  

Aproveito a oportunidade, portanto, para esclarecer e reiterar que a data e hora da 
abertura da sessão do pregão presencial é aquela contida na publicação do aviso de 

http://www.codemig.com.br/licitacoes/CODEMIG/467-17/
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licitação no diário oficial e nos demais pontos já mencionados do edital, qual seja, 20 
de dezembro de 2017, às 15:00. 

 
 
Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2017 
 
 
 
Fernanda Prates Lopes Cançado 
Pregoeira 


