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     CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2017/CPL/PMSL  
Assunto: Resposta a pedido de Impugnação do Edital 
Interessada: MULTI QUADRO E VIDROS LTDA 
 
 

Prezados Senhores, 
 

 
Em resposta à impugnação oferecida pela empresa acima identificada, ao Edital do pregão sob 

referência, recebida em 31.01.2017, tempestivamente, temos a informar o seguinte: 

Consideramos consistente a argumentação apresentada na peça impugnatória, contudo, 

consubstanciando-nos em manifestação da Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS pela necessidade 

no prosseguimento do certame licitatório para atender demanda urgente de outros produtos, os 

itens 75 e 83 (objetos da impugnação) serão excluídos da licitação para que esta siga sem 

interrupções. 

Registramos que, a inclusão no edital de exigência de documentação (Registro no Cadastro 

Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais) 

neste momento, geraria necessidade de nova publicação, nos termos do artigo 21, § 4.º, da Lei n.º 

8.666/93, senão vejamos: 

“Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, 
das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados 
no local da repartição interessada, deverão ser publicados com 
antecedência, no mínimo, por uma vez: (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994) 

§ 4o Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas.” 

Assim, DECIDIMOS excluir do Edital de que se cuida os itens 75 (quadro branco 60 x 90 cm) e 

83 (quadro flip chart) e manter a data do certame para 09.02.17, às 10:00 horas e as demais 

disposições do ato convocatório. 

Agradecemos a colaboração consistente nos argumentos que foram apresentados e a 

anotamos, para demanda futura dos itens ora excluídos. 

São Luís, 06 de fevereiro de 2017 

EMILENE GONÇALVES OLIVEIRA 
Pregoeira 


