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Licitação UNEMAT <licitacao@unemat.br>

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Nº 001/2020 – UNEMAT
2 mensagens

Shekinah Serviços <shekinahservicos1@gmail.com> 5 de setembro de 2020 14:40
Para: "licitacao@unemat.br" <licitacao@unemat.br>

ILMO SENHOR PREGOEIRO RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 - Universidade
Estadual do Mato Grosso - UNEMAT-MT 
  
Processo Administrativo n.° 0624565/2020
  
SHEKINAH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP., pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita
no CNPJ sob o nº 03.761.180/0001-12, com sede na Rua: Jequié, 6730 bairro Cuniã, em Porto Velho - Ro, vem à
ínclita presença de Vossa Senhoria, tempestivamente, ofertar IMPUGNAÇÃO nos termos do item 22.1 do
instrumento convocatório, com fulcro na Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos legais aplicáveis ao caso, pelos fatos
e fundamentos a seguir aduzidos:

 

DA TEMPESTIVIDADE

 

Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado que a sessão pública está prevista para
16/09/2020, tendo sido, portanto, cumprido o prazo de 05 (cinco) dias úteis que antecede a data fixada para a
abertura do(s) invólucro(s) de Habilitação, conforme previsto no parágrafo 1º, do artigo 41, da Lei nº 8.666/93.

 

DO OBJETO DA LICITAÇÃO

 

O edital pregão eletrônico n.º 001/2020, do tipo TOMADA DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO, cujo objeto é
Selecionar Empresa de Engenharia – Área civil, para construção de dez salas de professores, um auditório, um
conjunto de banheiros e uma recepção no Campus Universitário de Sinop da Universidade do Estado de Mato
Grosso – Unemat, para atendimento dos acadêmicos e professores dos cursos existentes, na execução do Convênio
nº 840746/2016-FNDE, no município de SINOP/MT, tudo de acordo com as especificações contidas no Edital de
licitação e mediante condições estabelecidas pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores.

 

DOS FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

 

"08. PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. O Envelope de Preços deverá conter os seguintes documentos:
8.1.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada rubricada e a última folha assinada e datada pelo representante
legal da licitante, devidamente autorizado, em invólucro fechado, identificado com o Nº “02”, em 01 (uma) via,
produzida em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, com valor em real, impressa por
processoeletrônico ou datilografada, em papel timbrado, obedecendo: a especificação do objeto a ser executado, de
acordo com o disposto no Plano de Trabalho/Memorial Descritivo, constante no Capítulo V, apresentação do preço
global da proposta, cumprimento do prazo de execução do objeto, que será de (Verificar Item 11.4.1.), e prazo de
validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura, em
conformidade com o modelo apresentado pela Unemat onde conste também as seguintes declarações:"

 

Ocorre que ao analisarmos a planilha orçamentária observamos que houve um erro de fórmula, o item 01 da planilha
não foi somado ao valor total final. Portanto, o valor global incorreto devendo sofrer alteração.
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É importante a correção da soma correta da planilha enexa ao edital, tendo em vista que a permanência deste, tras
enorme prejuízo ao certame, pois o mesmo é passível de cancelamento.

 

DO PEDIDO

Ante o exposto, requer a impugnação dos anexos I e V e os itens 7 (b) e 15 do edital por se encontrarem com
valores errados.

 

Nestes Termos, pede deferimento 
  
Porto Velho, 05 de Setembro de 2020. 
  

Ats.

 

Dartagnan Donoso

Diretor

Shekinah Construções e Serviços Eireli- EPP

CNPJ: 03.761.180/0001-12

Tel: (69) 3226-8001 | cel 69 99200-2770 

shekinahservicos1@outlook.com

Licitação UNEMAT <licitacao@unemat.br> 8 de setembro de 2020 11:14
Para: Shekinah Serviços <shekinahservicos1@gmail.com>

Prezado, referente a esse motivo o edital ja foi retificado e a nova planilha e do edital retificado já se encontram junto
ao edital original.
Informo que estaremos respondendo sua impugnação.
att
Samuel Longo
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
Att
Samuel Longo
Assessor Especial 2 de Aquisições
Comissão Permanente de Licitação
Fone/Fax: (065) 3221-0014 / (65) 99989-7702

mailto:shekinahservicos1@gmail.com

