ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, N° 404, CENTRO

Pre feitura de

Processo Administrativo n° 02.3003.001/2021
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial
Objeto: Fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de
construção em geral, tintas ferramentas e ferragens, para atender as
necessidades das Secretarias Municipais
Impugnante: T P R OLIVEIRA CNPJ: 01.739.00/0001-70,

RESPOSTA ÀO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

I.DAS PRELIMINARES:
Trata-se de Impugnação interposta tempestivamente pela empresa
T P R OLIVEIRA CNPJ: 01.739.00/0001-70, com fundamento nas Leis
8.666/93 contra as disposições do edital Pregão Presencial n° 010/2021, que
se destina a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais
elétricos, hidráulicos e materiais de construção em geral, tintas ferramentas e
ferragens, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.
II. RAZOES DA IMPUGNAÇÃO.
A empresa impugna, em suma a seguinte questão:
a) Item, 19 do Edital: Relação quantitativa dos materiais Lote I. a
planilha com os itens, descrição, marca, quantidade, valor unitário e
valor total onde o mesmo apresenta inconformidade na soma dos
preços unitários e preços total.
Ademais, visando embasar suas alegações apresenta justificativas
genérica de que o valor incorreto da soma dos itens que compõem a planilha,
esta em desacordo com a Lei de licitações.
Assim, solicita a alteração do edital e posterior republicação do
instrumento convocatório com devolução dos prazos.

III .DA ANÁLISE DAS QUESTÕES
A questão suscitada pela Impugnante esta relacionado a erro no
somatório dos itens da planilha do lote I.
a Pregoeira pelo fato de não possuir
Diante da solicitação,
conhecimento técnico para análise da questão pontuada, submeteu a
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impugnação à área demandante da contratação, que se manifestou pela
alteração da planilha, para realizar a correção na somatória dos itens, uma vez
que o erro apontada afeta diretamente o valor a ser ofertado.
Vale frisar, que a Administração Pública pode corrigir possíveis
erros no edital antes da data de início da sessão pública, dentro do prazo legal,
seja através de pedido de esclarecimentos ou de pedido de impugnação
ao edital, visando a sua modificação.
análise das planilhas seguirá os
parâmetros
Portanto, a
menciondados no edital e condições descritas no Termo de Referência, para
sua correção.

IV.CONCLUSAO
PELO EXPOSTO, presentes os requisitos legais, CONHEÇO da
impugnação interposta, por estar na forma da Lei, e quanto ao mérito, decido
pela sua PROCEDÊNCIA.
Deste modo, a Administração realizara a alteração para correção da
planilha impugnada,e visando garantir a lisura do certame,uma vez
modificado o edital, será dado publicidade na forma do artigo 21, §4 0 da lei
8.666/93.

Gonçalves Dias (MA), 20 de setembro de 2021.
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