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Ilmo Sr.Pregoeiro 

Do Conselho Regional de Psicologia - 7ª Região  

 

 

Ref. Edital de Licitação - CONCORRÊNCIA N° 02/2018 

      OLIVEIRA E BARROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA , pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no  CNPJ nº30.583.050/0001-00, sediada na Rua: Luiz Carraro n760 no Bairro Santa 

Terezinha, na cidade de Garibaldi-RS, neste ato representada na forma do seu contrato social pelo 

sócia administradora , o Sr.Fabrine da Rosa Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 

2090525805 do CPF nº 008.012.790-89, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria 

apresentar IMPUGNAÇÃO ao edital, o que faz nos termos dos fatos que passa à expor para, ao final, 

REQUERER. 

1- O MENOR PREÇO GLOBAL 

A empresa Oliveira e Barros  é especializada na fabricação de móveis, trabalhando 

exclusivamente em litações públicas. 

 Referente ao item 6.1  onde diz ,  A Comissão de Licitação levará em consideração, para fins de 

adjudicação, a proposta classificada que apresentar o menor preço global. 

         Venho por intermédio deste solicitar a Vossa Senhoria a impugnação desse edital  pois se trata 

de materiais distintos, um do ramo moveleiro e outro da construção civil. Assim também sendo lote 

único  restrige a participação das empresas indôneas do ramo moveleiro.E também tirendo a essência 

competitiva do processo licitatório.  

    Sendo assim a Vossa Senhoria estará limitando as demais empresa do ramo de moveleiro a 

participar do certame.  
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Portanto, a presente impugnação possui em seu bojo requerimentos benéficos também para a 

administração pública, pois a concorrência entre empresas gera melhores preços e maior qualidade 

do mobiliário objeto da licitação. 

Portanto, Senhores, diante do quanto acima exposto REQUER o recebimento da presente 

impugnação, eis que tempestiva. Quanto ao mérito, REQUER a alteração do edital para 

maior,competividade no certame. 

Nestes termos. Pede e espera deferimento.  

Garibaldi 02 de julho de 2018 

 

 

 


