
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 

 

Resposta a Impugnação  

Trata-se de Impugnação interposto pela empresa PAVICON CONSTRUÇÕES 

LTDA referente ao edital do Processo Administrativo n. 003/2021 - Tomada de Preços n. 

001/2021. 

A empresa PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA requer que seja revisada a planilha 

orçamentária, alegando que possui itens que não são fabricados ou comercializados na região. 

É a síntese do necessário. 

I. . DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 Como é sabido, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar um edital de 

licitação por irregularidade na aplicação da Lei Federal n. 8.666/1993, sendo que nas 

modalidades Carta Convite, Tomada de Preços e Concorrência o pedido deve ser protocolado 

até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.  

Certo é, que a Impugnação feita pelo licitante dentro do prazo estabelecido pela Lei, 

não o impedirá de participar do processo de licitação até o trânsito em julgado da decisão a ela 

pertinente. 

O certame licitatório possuía como data para realização da sessão em 29 de janeiro 

de 2021 (sexta-feira), portanto, o prazo para impugnação expiraria em 21/01/2021 (quinta-feira). 

A presente foi protocolizada por meio eletrônico em 25 de janeiro de 2021 (sexta-

feira), as 10h34min, fora do prazo legal, mas sendo acatado.  

 

II. DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 

A empresa impugnante busca a alteração dos itens 2.4, 2.6, 2.8, 2.10 da planilha 

orçamentária, justificando que estes itens não possuem comercialização e não são fabricados na 
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região. Após indagação ao setor de engenharia do município, a mesma emitiu parecer acatando 

a impugnação e com isso alterando os itens solicitados. 

Devido a alteração da planilha orçamentária, os demais anexos foram revisados e 

sofreram algumas alterações. Por isso, informo que os anexos publicados junto ao edital do 

Processo Administrativo 003/2021 – tomada de preços 001/2021 serão todos excluídos e será 

publicado novos anexos, da mesma maneira irá acontecer com o edital. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Antônio Carlos/SC, 08 de março de 2021 

 

 

 

______________________________ 

Mirlene Manes 
Presidente Da Comissão De Licitações Permanente  


