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ARAPONGA/MG, 08 DE JULHO DE 2021. 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 

REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2021 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO (FAZ) 

 

À EMPRESA: 

VRT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - CNPJ n° 

25.203.714/0001-28 

 

 
I – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO 

 

 Trata-se de pedido de 

ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO apresentado pela empresa VRT 

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ sob 

o n° 25.203.714/0001-28, com os seguintes questionamentos: 

 

1) – Alega a empresa que seria necessário exigir no Edital, Atestado de 

Capacidade Técnica com registro no CREA; 

2) – Alega que deverá ser aberto Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART; 

3) Alega que o julgamento dos itens deve ser feito por LOTE ÚNICO e 

não por ITEM, conforme determinado pelo edital, uma vez que os 

equipamentos se complementam entre si, e que caso mais de uma 

empresa vença os itens, poderá causar uma grande confusão para o 

município.  

 

Ao final requer que o Edital seja republicado conforme pedido.  

 

 
II - DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO:  

 

Conforme item 10, subitem 10.1 do Edital, “Impugnações aos termos 

do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou licitante, no prazo 

de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

dirigidas ao pregoeiro da Prefeitura Municipal de Araponga/MG, devendo ser 

protocolizada a via original junto ao Setor de licitações da Prefeitura 

Municipal de Araponga/MG, situado na Praça Manoel Romualdo de Lima, nº 

221, Bairro Centro, na cidade de Araponga /MG.”.  
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Tendo em vista que o recebimento do referido pedido de 

ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO foi apresentado na data de 

05/07/2021, e, uma vez que a abertura do processo está marcada para o dia 

09/07/2021, considera-se tempestiva o pedido. 

 

Ressalto que as razões de PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E 

IMPUGNAÇÃO da referida empresa encontra-se anexada aos autos. 

 
III - DA DECISÃO  

   

Diante da análise dos pedidos decido: 

 

 

Considerando a pertinência da alegação da empresa quanto ao registro 

da empresa perante o CRE, tenho a informar que, conforme item 15.3 do 

Edital, caso a comercialização dos objetos desta licitação necessite de 

registro em órgão de controle, isto está resguardado pelo próprio Edital, 

vejamos: 

 

 

15.3. É dever do proponente vencedor, cumprir com todas 

as normas regulamentadoras para com a comercialização 

do objeto licitado, podendo ser solicitado a apresentação da 

documentação comprobatória do item e/ou da empresa 

perante os órgãos de fiscalização e controle conforme o 

caso. 

 

Desta forma, temos que embora o edital não esteja exigindo o registro 

no CREA, poderá a Prefeitura Municipal de Araponga, a depender do caso, 

exigir a apresentação do referido registro. 

 

Quanto ao pedido de julgamento de itens por LOTE ÚNICO, temos a 

informar que os itens constantes no anexo I, não possuem qualquer relação 

uns para com os outros, isto porque, apenas o item 001, está sendo licitado 

considerando aquisição e instalação, enquanto que todos os demais, deverá 

ser considerado, apenas aquisição.  

 

 Por se tratar de Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições 

e/ou instalação de kit de Câmeras de Segurança, a responsabilidade para 

com a disponibilização de pontos de energia, postes, locais de instalação 

serão de responsabilidade do município.  
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Ademais, o edital não contempla a exigência de instalação de Centro 

de Monitoramento, devendo a empresa vencedora apenas disponibilizar 

acesso às câmeras por meio de aplicativo.  

 

Por todo o exposto, conheço do pedido de esclarecimento e 

impugnação, por ter sido apresentada tempestivamente. Entretanto, nego 

provimento aos pedidos por considerar que não há necessidade de correção 

do Edital. 

  

 Por fim, encaminhe-se a presente decisão à empresa IMPUGNANTE. 

 É o que decidi. 

Araponga/MG, 08 de julho de 2021. 

 

 

 ADMILSO ANTONIO DA SILVA 

PREGOEIRO 
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