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DEPARTAMENTO DE MATERIAIS
        SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Ofício Especial Birigui/SP, 14 de dezembro de 2.022.

Assunto: Manifestação à Impugnação pela empresa CLEANEX ORIGINAL PREMIUM EIRELI, ao Edital
do Pregão Eletrônico nº 181/2022. 

Senhor Licitante

Informamos que respaldado pela manifestação da Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho
da Secretaria de Administração, requisitante, decidimos pelo deferimento do pedido de Impugnação apresentado
por esta conceituada empresa.

Alega  a  empresa  impugnante  CLEANEX  ORIGINAL  PREMIUM  EIRELI que:  “…  as
especificações apresentadas no lote 48 determinam o oferecimento “Embalado em saco plástico com 1 unidade”
restringindo a competitividade do certame ,...”;

Que: “… Com efeito, as descrições estabelecidas se revelam excessivas e desnecessárias …,
considerando a existência de produto com as mesmas especificações técnicas, distribuídos em pacotes com 10
unidades  cada,  dispensando-se  o  fracionamento  em  embalagem  individual,  igualmente  capaz  de  atingir  as
finalidades da presente disputa”;

Que solicita “… ao final seja julgada procedente, com a alteração do Edital e afastamento da
exigência excessiva, permitindo-se a apresentação do lote em pacotes com 10 (dez) unidades, sem a necessidade
de embalagem individualizada para cada uma das unidades. ...”

Ao ser questionada, a Secretaria requisitante nos informou através do Memorando nº 269/2022,
constante nos autos do processo, que “… o número de unidades por embalagem não é uma característica
técnica que restrinja a participação de concorrentes porque os interessados, sendo estes fabricantes ou
revendedores, poderiam providenciar embalagens individuais. … no entanto, a administração não se opõe
à aquisição de embalagens com 10 (dez) unidades ....”

Por  fim,  fica  alterado  o  referido  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  181/2022,  com  relação  a
quantidade do produto na embalagem. Em razão da alteração, Retifica-se o Edital, estando a abertura do certame
agendada para a data de 28/12/2022, às 08 horas. Melhores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de
Compras,  Licitações  e  Gestão  de  Contratos  na  Rua  Anhanguera  nº  1155,  Jardim  Morumbi,  ou  e-mail:
andreia.pregoeira@gmail.com ou contrato.pmb@gmail.com. O Edital e sua Retificação poderão ser lidos naquela
Seção e retirado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.br  ,   ou na plataforma da BLL.

Certos de v/ especial atenção e de pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente.

Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial
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