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Ofício nº 148/2018         Rio de Janeiro, 21 de maio de 2018. 

 

Pregoeiro do Instituto Pereira Passos (por e-mail) 

Pregoeiro.ipp@gmail.com 

cplipp@pcrj.rj.gov.br 

 

A/C: Excelentíssima Sra. Márcia Andréa dos Santos Peres (por e-mail) 

Controladora-Geral do Município do Rio de Janeiro 

 
Assunto: Impugnação do valor da licitação PR-0190/2018 do Instituto Municipal de Urbanismo 
Pereira Passos – IPP para prestação de serviços de serviço de locação de 1 (uma) máquina 
copiadora digital para a Cartografia. 

 
Prezado Pregoeiro, 
 
O Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro (OSB-Rio) é uma organização da 

sociedade civil, apartidária, fundada em 26 de julho de 2017, voltada ao controle social da 
administração pública e à transparência da informação pública do município do Rio de Janeiro, 
sendo integrante de uma rede, atualmente com 110 observatórios em 19 estados da 
Federação, com atuação há dez anos. 

 
Considerando que o portal de transparência de licitações da prefeitura 

http://ecomprasrio.rio.rj.gov.br/editais/editais_lista.asp consta o valor mínimo de 
R$ 14.392.800,00 (quatorze milhões, trezentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) para 
prestação de serviços de serviço de locação de 1 (uma) máquina copiadora digital (grandes 
portes), incluindo assistência técnica e serviços de manutenção, com reposição e peças e 
fornecimento de material de consumo (toner, cilindro, revelador, etc ), para a Cartografia do 
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, conforme print do site. 
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Apresentamos IMPUGNAÇÃO do valor mínimo do pregão, com posterior 

republicação do edital. 
 
 
Sendo o que tinha para o momento, reitero votos de consideração e respeito e 

subscrevo o presente. 
 

Cordialmente,  

 

 
 

Tatiana Bastos 
Presidente do Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro 

e-mail: riodejaneiro@osbrasil.org.br 
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