
 

 

 

 

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. 
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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 
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