
 

 

 

 

A VIEIRA SERVIÇOS - CNPJ: 09.181.312/0001-13 
Rua DOM JOÃO VI, 52 - MEDIANEIRA - POA/RS - CEP: 90.660-020 

FONE: (51) 3377-7884 - EMAIL: servicosavieira@gmail.com 

 

Porto Alegre (RS), 19 de abril de 2021. 

 
A 

Prefeitura Municipal de Magalhães Barata  
A/C. Comissão de licitações 
MANGALHA -PR 

 
Edital Pregão Eletrônico n. º 02/2021. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15030001/2021 
 
 

     Prezado (s) Senhor (es): 
 
 

 

 PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO. 

 
 
     A VIEIRA SERVIÇOS – IMPRESSOS GRÁFICO E ACABAMENTOS, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. º 09.181.312/0001-
13, sito a Rua Dom João VI, nº 52 – Bairro: Medianeira em Porto Alegre – RS – 

CEP: 90.660-020 vem à presença de Vossa Excelência, através de sua 
representante legal Sra. ANDRÉA VIEIRA, RG n. º 3057311213 e CPF n. 
º608.438.020-49, FAZER AS DEVIDAS MANIFESTAÇÕES COM RELAÇÃO 

AO EDITAL DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021. 
 

       Na data de 23 de abril do corrente ano ocorrerá o pregão eletrônico 
supramencionado, porém ao verificarmos a documentação solicitada 
verificamos que o edital está pedido na qualificação econômica financeira um 

índice, que não é solicitado nas demais licitações e que como no edital diz que 
a empresa pode apresentar o SICAF todos os índices estão disponíveis para a 

verificação junto ao sistema de compras do governo que pode ser acessa por 
qual órgão ou licitante. Nosso questionamento se dá pelo fato que em várias 
licitações que nossa empresa participa nunca foi solicitado a apresentação de 

tal índice, uma vez que o cadastro de fornecedor o SICAF substitui a 
documenta relativa a qualidade econômica uma vez como já salientamos 
consta no próprio certifica. 

 
       Solicitamos a esta ilustre comissão de licitação que seja revisto tal 

solicitação no referido edital, pois a maioria das empresas o próprio certificado 
do SICAF já está descrito os índices necessários para a participação em 
certames licitatórios. 

  

LILLIAN WITTE 
NOGUEIRA DE 
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       Desde já expressamos o nosso mais sincero agradecimento a este órgão, e 

caso a nossa solicitação não seja atendida, faremos esta subir os demais 
órgãos competentes para análise do mesmo. Ficando ao seu inteiro dispor para 
quaisquer informações que se fizer necessária. 

 
 
 

N. TERMOS 
 

 
 
 

P. DEFERIMENTO 
 

 

_____________________________________ 

Andréa Vieira – Proprietária  

RG: 3057311213 CPF: 608.438.020-49 

 

KATICILENE 
ALEIXO 
RIBEIRO:4014
5344215

Assinado de forma 
digital por KATICILENE 
ALEIXO 
RIBEIRO:40145344215 
Dados: 2021.04.28 
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End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000 

CNPJ. 05.171.947/0001-89 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Comissão 

Permanente de 

Licitação 

DECISÃO DE SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO 

 

Processo 

Licitatório: 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2021 – PMMB-SEMED 

Processo 

Administrativo: 

Nº 15030001/2021 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, EM 

FORMATO DE CADERNO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS – ANO 

2021, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA 

 

1. RELATÓRIO: 

Trata-se de pedido de impugnação interposto por: 

 

Empresa:  A VIEIRA SERVIÇOS – IMPRESSOS GRÁFICO E ACABAMENTOS 

CNPJ: 09.181.312/0001-13 

E-MAIL: servicosavieira@gmail.com  

 

Via correspondência eletrônica conhecido em 20/04/2021 às 14h, assim 

verifica-se preliminarmente que a mesma cumpriu com os requisitos de 

tempestividade consoante item 10.21 do edital. 

A pretensa licitante insurgiu-se contra o instrumento convocatório com as 

seguintes textuais:  

 

“(...)o edital está pedido na qualificação econômica financeira um índice, 

que não é solicitado nas demais licitações e que como no edital diz que a 

empresa pode apresentar o SICAF todos os índices estão disponíveis para a 

verificação junto ao sistema de compras do governo que pode ser acessa 

por qual órgão ou licitante. (...)”.  

 

 
1 10.2 Os pedidos de impugnação referentes ao processo licitatório serão enviados a Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura 

da sessão pública, por meio do sistema eletrônico, na forma do Edital, e para o e-mail cpl.magalhaesbarata21@gmail.com. 
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End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000 

CNPJ. 05.171.947/0001-89 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Comissão 

Permanente de 

Licitação 

Ao término, indicou os seguintes pedidos: 

 

“(...) Solicitamos a esta ilustre comissão de licitação que seja revisto tal 

solicitação no referido edital, pois a maioria das empresas o próprio 

certificado do SICAF já está descrito os índices necessários para a 

participação em certames licitatórios. (...)”. 

 

É o relatório.   

 

2. DO MÉRITO: 

Em análise a peça impugnatória, constatou-se que a pretensa licitante 

não identificou objetivamente qual item do edital necessitaria de reavaliação, 

bem como não apresentou os fundamentos legais e/ou consubstanciados em 

outras fontes de direito como princípios, acórdãos, julgados, doutrina, instruções 

normativas e resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará 

– TCMPA, enfim, não desenvolveu uma argumentação que induzisse à análise.  

 

3. DA DECISÃO: 

Ex positis a considerar a ausência de indicação do item impugnado 

pela licitante, bem como a não apresentação de fundamentos para motivar a 

reanálise e/ou modificações ao instrumento convocatório, recebo a presente 

impugnação, todavia decido pelo Indeferimento do mesmo. 

Magalhães Barata/PA, em 22 de abril de 2021. 

  

 

LILLIAN WITTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

Prefeitura Municipal de Magalhães Barata/PA 

Pregoeira Oficial 

Portaria nº 016/2021/GBP-PMM 
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