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Assunto: ENC: PP Nº 015/2019
De Aline Zagonel <aline@zagonel.com.br>
Para: 'licitacao@guabiruba.sc.gov.br' <licitacao@guabiruba.sc.gov.br>

Cc:
Licitacao <licitacao1@zagonel.com.br>, Luciane Muller
<luciane@zagonel.com.br>

Data 14/05/2019 16:38
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Boa tarde!
 
Cumprimentando-os cordialmente, nos servimos deste para respeitosamente para encaminhar pedido de
impugnação ao edital de Pregão Presencial nº  015/2019.
 
Desde já agradeço e permaneço a disposição em caso de dúvidas!
Aguardo por gen�leza,  confirmação do recebimento.
 
Atenciosamente,
 

 
 
 
De: Aline Zagonel  
Enviada em: quinta-feira, 2 de maio de 2019 10:43 
Para: 'licitacao@guabiruba.sc.gov.br' <licitacao@guabiruba.sc.gov.br> 
Cc: Luciane Muller <luciane@zagonel.com.br>; Licitacao <licitacao1@zagonel.com.br>; Adriana Florianovicz
<licitacao@zagonel.com.br>; 'edivan@licitaoeste.com.br' <edivan@licitaoeste.com.br> 
Assunto: PP Nº 015/2019
 
Prezados, Boa Tarde!
 
Cumprimentando-os cordialmente, nos servimos deste para respeitosamente para encaminhar pedido de
impugnação ao edital de Pregão Presencial nº  015/2019.
 
Ressalto que, a impugnante está localizada na cidade de Pinhalzinho, Santa Catarina.
Deste modo, no caso de se aceitar somente como impugnação, as que forem protocoladas perante o departamento
de Compras e Licitações do município, além de impedir que os interessados que residem em outros Estados, possam
exercer o direito assegurado na Lei 8.666/93  contra os princípios cons�tucionais.
 
Vale lembrar que a doutrina abalizada entente que não existem regras formais sobre o modo de encaminhamento
da impugnação e o que o direito de pe�ção do par�cular, poderá ser exercido por qualquer via, não podendo a
Administração se recusar a receber impugnação formula por escrito de forma tempes�va(...). (TCU, Acórdão nº
2.632/2008 – Plenário, Rel Min. Marcos Bemquerer Costa, julgado em 19.11.2008.) (g.n)
 
Assim sendo, solicito que a presente impugnação ao edital de Pregão Presencial nº 015/2019 seja ser recebida e
acatada na forma eletrônica, preservando nosso direito líquido e certo de par�cipar desta licitação em igualdade de
condições com todos os demais proponentes e interessados.
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Desde já agradecemos a atenção e por gen�leza, fico no aguardo da confirmação de recebimento.
 
Atenciosamente,

 
















