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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 Apresentado pela empresa Worldcom Comercial Ltda.ME, cujo objeto da licitação 

é o “Registro de Preços para eventual aquisição de materiais diversos, destinados a 

manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública do município – Distrito Sede e 

demais Distritos - Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil.” 

DOS FATOS 

 

Às 17:27 hs (dezessete horas e vinte e sete minutos) do dia 31 de maio de 2017, foi 

enviado via e-mail junto a Comissão Permanente de Licitação IMPUGNAÇÃO ao Edital de 

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 016/2017 pela empresa Worldcom Comercial 

Ltda.ME, sobre a qual passamos a nos posicionar no prazo legal, nos seguintes termos: 
 

PRELIMINARMENTE  
 

DA ADMISSIBILIDADE 
 

O presente procedimento licitatório, conforme previsto no Edital, tem como 

fundamentos legais a Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 

50/2003, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993 e pela Lei Complementar 

Federal nº 123/2006, observadas as alterações introduzidas nos referidos diplomas legais. 

 

O documento de impugnação apresentado traz como impugnante a empresa 

Worldcom Comercial Ltda.ME, CNPJ nº 02.120.449/000119, representada pela Sócia 

Administrativa Fernanda Cristina Leme, conforme comprova o Contrato Social anexado ao 

processo.  
  

A impugnação foi tempestiva. 
 

DO MÉRITO 
 

Passamos a análise dos fatos ventilados na impugnação. 
 

- A empresa impugnante alega em síntese que a exigência de Certificado INMETRO não se 

aplica aos itens 44, 47, 48, 56 e 57 do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão 

Presencial para Registro de Preços nº 016/2017, tendo apresentado na peça impugnatória 

portarias e regulamentações comprovando suas razões.   
 

DECISÃO:  
 

Após consulta a pasta requisitante, ao Site do INMETRO e diversas empresas 

especializadas no ramo, opinamos pelo acolhimento das razões apresentadas pela 

impugnante, com a consequente correção do Edital no que tange a retirada da 

exigência de Certificação do INMETRO, constante do Anexo I (Termo de Referência), para 

os itens supracitados, permanecendo inalteradas as demais condições editalícias. 

Considerando que a correção não afeta a formulação das propostas, entendemos que a 

licitação deva ser mantida para o dia e horário estabelecidos no retrocitado Edital. 
 

Valença-RJ, 31 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Marco Valério Cardoso Nackly                         Hiram de Avelar Pinto Junior 

                                  Pregoeiro                                                  Secretário de Governo 


