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Divisão de Licitações / COLOG - UNILAB <licitacao@unilab.edu.br>

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 28/2022 UNILAB

Divisão de Licitações / COLOG - UNILAB <licitacao@unilab.edu.br> 30 de janeiro de 2023 às 08:45
Para: "Wallace Nascimento | R. Amaral Advogados" <wallace.nascimento@ramaral.com>
Cc: Dhiancarlo <licitacao@umpraumarquitetura.com>, "[UmpraUm] - Rafael Magalhaes"
<rafaelmagal@umpraumarquitetura.com>

Senhor Wallace,

Bom dia.

Encaminho a manifestação da área técnica acerca do pedido de impugnação encaminhado.

“ I - DOS FATOS

Trata-se de manifestação referente a pedido de impugnação, impetrado pela empresa
UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S – EPP, CNPJ n° 01.958.201/0001-69, ao
Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 28/2022, Processo n° 23282.013547/2022-75, cujo o
objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
na elaboração de peças técnicas e gráficas de arquitetura e engenharia, necessárias e
indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas,
incluindo outras atividades correlatas pertinentes, na Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), nas cidades de Redenção e Acarape, no
Ceará, e na cidade de São Francisco do Conde, na Bahia.

II - DO ENTENDIMENTO

Entende-se que o pedido de impugnação é improcedente, tendo em vista os seguintes
fatores:

a) A estimativa do valor da contratação foi realizada em acordo com o Decreto n°
7.983/2013, que em seu art. 6º dispõe que em caso de inviabilidade da definição dos custos
conforme o disposto nos arts. 3º , 4º e 5º do referido decreto, a estimativa de custo global
poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência
formalmente aprovada por órgãos. A tabela de referência ORSE é mantida pelo Governo
Estadual de Sergipe e utilizada por diversos órgãos, o acesso aos seus fornecedores e
preços-base referente aos honorários de projetos/consultorias é público e gratuito e pode ser
facilmente realizado através do site: http://orse.cehop.se.gov.br/default.asp

III - DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, opino por:

a) não acatamento do pedido de impugnação, impetrado pela empresa UMPRAUM
ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S – EPP, CNPJ n° 01.958.201/0001-69, ao Edital do Pregão
Eletrônico SRP nº 28/2022, tendo em vista que a estimativa do valor da contratação foi
realizada em acordo com o que dispõe o Decreto 7.983 de 8 de abril de 2013.”

Em tempo, ressalto que o processo e documentos relativos ao processo se encontram
disponíveis no sítio eletrônico desta universidade, por meio do link https://unilab.edu.br/
licitacoes-2023/.

Atenciosamente,

Plínio Maciel
Pregoeiro

http://orse.cehop.se.gov.br/default.asp
https://unilab.edu.br/licitacoes-2023/
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Em sex., 27 de jan. de 2023 às 08:00, Divisão de Licitações / COLOG - UNILAB <licitacao@unilab.edu.br> escreveu:
Senhor Wallace,

Bom dia. 
Acuso o recebimento e informo que encaminharemos a solicitação para análise e manifestação da área técnica. 

Atenciosamente,

Vanessa Ingrid
Gerente da Divisão de Licitações 

Em qui., 26 de jan. de 2023 às 23:45, Wallace Nascimento | R. Amaral Advogados <wallace.nascimento@ramaral.
com> escreveu:

À Divisão de Licitações da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB)

Sr(a). Pregoeiro(a) responsável pela condução do Pregão Eletrônico SRP nº 28/2022

 

Ref.: Processo nº 23282.013547/2022-75

 Pregão Eletrônico SRP nº 28/2022

 

 

UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S – EPP, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 01.958.201/0001-69, com sede estabelecida à Rua Frei
Mansueto, nº 1026, sala 03, Meireles, Fortaleza, Ceará, CEP 60.175-070, por seus
procuradores, vem, com o devido respeito, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 28/2022, com fulcro no art. 24 do Decreto Federal nº
10.024/2019 e no item 23.1 do edital, consoante os fatos e fundamentos jurídicos nos
documentos anexos.

 

OBS.: Gentileza confirmar recebimento.

 

No mais, reiteramos os votos de estima e consideração.

 

Atenciosamente,

 

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor avise
imediatamente o remetente e em seguida apague-a.

mailto:licitacao@unilab.edu.br
mailto:wallace.nascimento@ramaral.com
https://www.google.com/maps/search/Rua+Frei+Mansueto,+n%C2%BA+1026,+sala+03,+Meireles,+Fortaleza,+Cear%C3%A1?entry=gmail&source=g
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This message may contain confidential and/or privileged information. If you have received this message in error, please advise the sender
immediately and delete it.

 
--
Divisão de Licitações (DILIC)
Coordenação de Licitações, Contratos e Patrimônio (CLCP)
Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura (PROADI)
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB


