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‘MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO/RS. 
A/C SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES / ENGENHARIA. 

PROCESSO Nº 1280/2022 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 121/2022 

 
Objeto: “LICITAÇÃO PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE BANCADAS DE INOX LISA, DESTINADAS AS 
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.”. 
 

A empresa Gerson Filippi Artigos de Aço Inox Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 13.636.771/0001-11, sediada na Rua São Cristóvão, nº 63, Bairro Nossa 
Senhora Aparecida, no município de Herval D'Oeste, Estado de Santa Catarina, CEP: 89610-
000, através de seu Administrador Sr. Gerson Filippi, brasileiro, nascido em 10/12/1980, 
solteiro em união estável, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 
3747699/SSP/SC, inscrito no CPF sob o n° 030.845.899- 09, NA CONDIÇÃO DE LICITANTE 
INTERESSADA, vem à presença da Comissão Permanente de Licitações, com fulcro nos art. 
41, §§ 1º e 2º c/c art. 113, § 1º, Lei Federal 8.666 de 1993, e art. 37, XXI da Constituição 
Federal de 1988, tempestivamente apresentar:  
 

Q U E S T I O N A M E N T O, solicitando esclarecimentos sobre o edital supracitado.  
 
1. DOS FATOS. 

 
A empresa requerente é diretamente interessada em participar desta licitação, no 

entanto ao elaborar seus estudos de projetos, memoriais e orçamento básico, constatou pontos 
divergentes que necessitam serem corrigidos e esclarecidos para possibilitar a apresentação das 
propostas, e viabilizar o fornecimento do objeto, conforme passamos a demonstrar. 

 
Os itens que o município pretende contratar são os apresentados abaixo: 

 
 

Diante do exposto, viemos questionar o seguinte: 
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1.1. QUANTO AOS VALORES UNITÁRIOS 

 
1.1.1. Para termos a formação de preço final, para participar da disputa do referido pregão, 

necessitamos ter o valor de referência inicial, pois assim, conseguiremos estipular os 
custos de fabricação pertinentes ao item cotado. Desta forma solicitamos a correção 
/ atualização do valor unitário deste item, a fim de garantir a justa remuneração pelo 
serviço prestado. 

 
 
1.2. QUANTO AO PROJETO/ESBOÇO DO ITEM LICITADO 

 
1.2.1. Para maior agilidade e garantias de produto de alta qualidade, tem-se a necessidade de 

termos o projeto que vislumbre o item licitado, para assim entende a atender as 
necessidades dos usuários. Diante deste, não comtemplamos as figuras/projetos que 
nos basearemos no produto acabado, o esboço do item. 

 
 
1.3. QUANTO AO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO 

 
1.3.1. Para o edital de pregão eletrônico 121/2022, é notório no item 20.2, subitem “i”, que 

diz: “i) Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o transporte do objeto deste 
contrato ao local indicado para a sua entrega pela CONTRATANTE;” ficando claro que a 
CONTRATADA, tem as responsabilidades apenas em que se refere ao transporte do item 
vencedor, e as instalações do item vencedor fica a critério do CONTRATANTE. O 
questionamento, se refere justamente neste ponto, o edital não especifica se a 
CONTRATADA, tem a responsabilidade de custear as instalações, gerando assim um 
novo posicionamento com eventuais ajustes financeiros.  

 
 

02 - DO DIREITO. 
 
2.1 DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE QUESTIONAMENTO  
 

O questionamento é o mesmo que a impugnação administrativa, prevista no artigo 
41, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº. 8.666/93, é o meio adequado para se questionar a irregularidades 
ou situações antieconômicas do edital, provocando a administração para que esta reveja o 
instrumento, e corrija todas as irregularidades apontadas, evitando futuramente macular todo o 
certame licitatório.  
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Provocada na via administrativa, em prazo tempestivo, a Administração é obrigada a 

responder os questionamentos, antes da data de apresentação de propostas, sob pena de a licitante 
interessada buscar a suspensão do certame através da via judicial, em Mandado de Segurança 
Preventivo.  

 
Para fins de tempestividade do recurso de impugnação, cumpre esclarecer que a Lei 

Federal nº. 8.666/93, prevê duas situações distintas, sendo elas: a primeira, prevista no artigo 41, 
§1º, que possibilita a faculdade de qualquer cidadão questionar a legalidade do edital, provocando 
a administração, até o 5º dia útil que antecede a data de abertura de propostas, já a segunda, 
prevista no artigo 41, §2º, prevê que a licitante interessada pode impugnar o edital até o 2º dia útil 
que antecede a data de abertura de propostas.  

 
Já o edital em comento rege-se pela Lei 10.520/2002, cujo item 14, traz como prazo 

o terceiro dia útil anterior à data da licitação. Vejamos:  
 

14.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 3 (três) 
dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente 
por meio de formulário eletrônico no Portal de Compras Públicas. 

 
Portanto, resta demonstrado o cabimento e tempestividade do presente, eis que 

apresentado até terceiro dia útil que antecede o recebimento das propostas de preços, na forma 
expressa na lei e no edital.   

 
 

03 - DO PEDIDO.  
 

Pelo acima exposto requer, o recebimento e provimento do presente 
QUESTIONAMENTO, na forma da lei, para que:  
 

1. Sejam procedidas eventuais CORREÇÕES/ESCLARECIMENTO dos 
questionamentos acima para:  

 
a) apresentação dos projetos detalhados para possibilitar a fabricação do produto;  
b) esclarecimento quanto aos valores de referência para execução do fornecimento 

do objeto; e, 
c) por fim, sejam esclarecidas em relação a quem irá proceder a instalação e se por 

conta do licitante seja incluso a remuneração para instalação do objeto.  
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2. Por fim, REQUER seja procedia a republicação do edital com a devolução dos 
prazos, nos termos da Lei, e ainda, seja comunicada a requerente, quanto a decisão do presente 
questionamento, no endereço constante na preambular, ou através de outros meios previstos em 
lei, sendo disponibilizado para esta finalidade o seguinte e-mail: licitacao@filiaco.com.br;    
 

Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas e não 
defesas em lei.   
 
 

Nestes termos,  
Pede deferimento.  

 
 

Herval d’ Oeste/SC, 21 de outubro de 2022. 
 
 

_________________________________ 
Gerson Filippi Artigos de Aço Inox Ltda.  

CNPJ: 13.636.771/0001-11 
Gerson Filippi 
Administrador 
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