
Assis (SP), 07 de março de 2018. 

A 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNiCíPIO DE ASSIS 

ATENÇÃO MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS 

REF.: IMPUGNAÇÃO DO PREGÃO 003/2018 PROCESSO N2. 005/2018 

- OBJETIVO AQUISiÇÃO DE REFEiÇÕES PRONTAS (ALMOÇO E JANTAR) 

Venho através de esta impugnar o pregão ocorrido no dia 

06/03/2018 as 09:30 horas na sa la da Sessão de materiais, sito a avenida Getúlio Vargas, n2. 

1200, Vila Nova Santa - Assis - São Paulo, pelos os segu intes motivos a segu ir: 

1)- Havia duas empresas no momento do Pregão Restaurante Trindade e Franco Lt da, 

representado por mim, Daniel José da Trindade e R.P Constantino Restaurante ME, 

rep resentada pela Senhora Rosangela Pelegrine Constantino, já logo de inicio a 

pregoeira Senhora Maria Salete solicitou a conferencia dos documentos e a empresa a 

qual eu representava, faltava algumas Certidões, no entanto reconheço que da minha 

parte houve interpretação dupla sobre o pa ragrafo 6.1.2.8 - As microempresas e 

empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal , no meu entendimento poderia part icipar e posteriormente 

apresentar as certidões ora exigidas, como fala no paragrafo 6.1.2 .9 - Havendo 

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal , será assegurado o prazo 
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de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da FEMA, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; ao ser 

informado pela pregoeira, perguntei se poderia solicitar que um funcionário 

trouxesse ate o local as certidões solicitadas, fui informado pela Sra. Pregoeira 

que eu já estaria desclassificado por que a mesma não autorizava e faria 

acontecer a referida sessão dentro dos tramites legais. 

2) TRAM ITES LEGAIS 1/ NO PARAGRAFO 3.2 A proposta e os documentos para 

habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes 

não transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, 

além da identificação da licitante, os seguintes dizeres", porem as duas empresas 

apresentaram tais irregularidades, ou seja estavam com os envelopes abertos, 

quando questionei a pregoeira, a mesma me informou que era passivo de 

continuar, logo que apresentado o envelope de proposta a empresa R.P 

Constantino Restaurante - ME, apresentou sua proposta incompleta não 

havendo o valor total da s refeições muito menos assinatura da representante, 

mais uma vez questionada, fui informado que não teria direito de manifestar 

pois a empresa que eu representava não foi credenciada para participar do 

certame, ou seja parece tudo combinado, uma vez que a publicação do edital 

estava somente na pagina da Instituição e quero eu acreditar que por mera 

coincidência a vencedora Senhora Rosangela Pelegrine Constantino, é gestora 

do Restaurante Popular que é administrada pela Prefeitura Municipal de Assis, 

esteve presente na sala do Pregão a equipe de apoio Senhores Felipe Leonardo 

Miguel Ferreira, Fernando Miranda Rosa, Juliana Rodrigues Vieira Pedrolongo, 

Rafael de Lima Rodrigues e Eduardo Aparecido de Souza, ambos designados a 

folha 01 dos autos do Processo nº. 005/2018, levarei ao conhecimento do 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para averiguar possíveis 
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favorecimentos . 

Finalizo minhas considerações solicitando a impugnação desse 

5-/.z018 do Pregão nº. 003/2018. 
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