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PROCESSO : 123/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 052/2019 
 
OBJETO: Aquisição de máquinas/utensílios, equipamentos diversos, mobiliário em geral, 
aparelhos e utensílios domésticos para os ESF (Estratégia da Saúde da Família) Eldorado e 
Santa Rita, conforme a Proposta n. º 14034.085000/1180-02. Com exclusividade de 
participação para microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas que detenham 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desde Pregão e que atendam a todas as 
exigências, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência deste edital. 
Em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. 
 
PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: ADRIANE ELIAS BUENO 

 
 

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
 
Trata-se de análise de pedido de impugnação interposto pela empresa ADRIANE ELIAS 
BUENO 
 

É o breve relatório.  
 
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO: 

 
Quanto ao prazo para a formulação do recurso, tem-se por tempestivo sua apresentação 

pela recorrente, haja vista, tê-lo recebido via e-mail dentro do prazo legal. 
 
II. RAZÕES DO RECURSO: 

 
Ressalto que as razões de IMPUGNAÇÃO da empresa ADRIANE ELIAS BUENO encontram-se 
em anexo. 

 
Desta forma, a recorrente requer o provimento do presente recurso, com efeito, para que 

seja impugnado o edital. 
 

Neste sentido, segue a resposta à IMPUGNAÇÃO 
 

A presente impugnação aponta erros quanto a ESPECIFICAÇÕES NO ITEM: 002- Geladeira/ 
Refrigerador. 

 
 

III. CONCLUSÃO 
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Do exposto, em respeito aos princípios licitatórios, referente ao fato apresentado, da 

análise realizada nas razões e tudo o mais que consta dos autos, manifesto pelo conhecimento 
do recurso apresentado, e OPTAMOS pelo PROVIMENTO do recurso interposto pela empresa 
ADRIANE ELIAS BUENO concedendo-lhe a impugnação do edital, para que seja reformulado e 
republicado nos moldes propostos pelo órgão demandante, que no seu bojo, atende plenamente 
as demandas da impugnante. 

 
 
 
 
 
 

Monte Belo(MG), 17 de setembro de 2019. 
 
 
 

Eliana Aparecida Rodrigues de Moura 
Pregoeira 
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