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OFÍCIO Nº 07/2018 – RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N°  2018/010 
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE 

CAMINHÕES, EQUIPAMENTOS COLETORES COMPACTADORES DE CARREGAMENTO TRASEIRO, 
EQUIPAMENTOS COLETORES COMPACTADORES DE CARREGAMENTO LATERAL, EQUIPAMENTO LAVADOR 

DE CONTÊINERES DE CARREGAMENTO LATERAL, EQUIPAMENTOS BASCULANTES - SENDO UM COM 

GUINDAUTO ACOPLADO, CONTÊINERES METÁLICOS COMPATÍVEIS COM OS EQUIPAMENTOS COLETORES DE 

CARREGAMENTO LATERAL E BALANÇA EMBARCADA, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 

CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL. ESSES EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS 

NA AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E CONTEINERIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE BELO HORIZONTE. 
DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS E APOIO - PORTARIA SLU Nº 937, DE 02 DE ABRIL DE 2018. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-145.375/17-80 
 
---------------------------------------------------------------- 
À LAVRITA, 
 
O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na modalidade 

Pregão Eletrônico n°2018/010, referente à contratação de empresas para fornecimento de 

caminhões, equipamentos coletores compactadores de carregamento traseiro, equipamentos 

coletores compactadores de carregamento lateral, equipamento lavador de contêineres de 

carregamento lateral, equipamentos basculantes - sendo um com guindauto acoplado, 

contêineres metálicos compatíveis com os equipamentos coletores de carregamento lateral e 

balança embarcada, conforme descrições e especificações contidas no Termo de Referência 

(ANEXO I) do Edital. Esses equipamentos serão utilizados na ampliação, modernização e 

conteinerização da coleta seletiva de Belo Horizonte, vem, em relação à impugnação 

apresentada pela empresa LAVRITA ENG. CONS. E EQUIP. INDS. LTDA, apresentar as 

seguintes respostas: 

 

DO RELATÓRIO 
 
Trata-se de impugnação ao edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, formulada 
pela empresa LAVRITA ENG. CONS. E EQUIP. INDS. LTDA, alegando, numa 
breve síntese, que a exigência dos Atestados de Capacidade Técnica estaria 
em desacordo com o que preconiza o inciso II, bem como o parágrafo 5° do art. 
30 da Lei n.º 8666/93, posto que é irregular a solicitação de “atestado de 
capacidade técnica específico”. Ao final, requer a impugnante que seja 
retificado o edital com inserção de exigência de atestado de capacidade técnica 
compatível com o objeto licitado. 
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DA FUNDAMENTAÇÃO  
 

Inicialmente, cumpre salientar que a impugnação foi remetida 
tempestivamente, via endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br, 
conforme preconiza o instrumento convocatório. 
 
Sendo assim, passamos à análise do mérito da impugnação. 
 
Em consulta ao setor requisitante, acerca das questões suscitadas pela 
impugnante, obtivemos a seguinte resposta: 
 

“Os atestados solicitados são relativos às características do objeto 
licitado, inclusive não são restritos aos resíduos de natureza reciclável 
(coleta seletiva), mas sim aos resíduos sólidos de qualquer natureza.” 
 

Desta forma, equivoca-se a impugnante ao afirmar que tal exigência é irregular, 
afastando-se a alegação acerca da necessidade de retificar o edital, posto que 
a exigência de que a comprovação da qualificação técnica da licitante englobe 
equipamentos compatíveis com o objeto licitado coaduna-se perfeitamente com 
o estabelecido da lei 8.666/1993, considerando que esta é uma característica 
relevante do objeto do contrato, que impõe uma considerável tecnologia em 
sua produção. 
 
Quanto à alegação de cerceamento do caráter competitivo do certame, com 
“direcionamentos em proveito de determinadas empresas”, cumpre-nos rebatê-
la com veemência, dado que os parâmetros fixados encontram total respaldo 
na legislação vigente, conforme demonstrado, e foram estabelecidos 
criteriosamente, com o único propósito de afastar do certame empresas sem as 
devidas qualificações técnicas requeridas para o fornecimento do objeto, 
preocupação obrigatória do gestor que zela pela correta e eficiente aplicação 
dos recursos públicos. 

 
DA DECISÃO 
 
Assim, em face do exposto, este Pregoeiro decide: Pelo CONHECIMENTO da 
presente Impugnação, tendo em vista sua TEMPESTIVIDADE, para no mérito 
NEGAR-LHE PROVIMENTO EM SUA TOTALIDADE, mantendo todos os 
termos do edital de Pregão Eletrônico n° 2018/010, uma vez que está em total 
consonância com a legislação aplicável aos procedimentos licitatórios. 
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Belo Horizonte - MG, 26 de junho de 2018. 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 
PREGOEIRO 

 

 


