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PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N º 268/2022
PREGÃO ELETÓNICO N“ 043/2022

EDITAL Nº 056/2022

» MEMORAN DO INTERNO

DE: Departamento de Compras e Licitações

PARA: Secretaria Municipal de Administração

REF.: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO
EM EPÍGRAFE, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E
PARCELADA DE UNIFORME ESCOLAR.

Senhora Secretária,
Venho através do presente memorando informar da protocolização tempestiva de impugna—

ção ao Edital. do Pregão Eletrônico Nº 043/2022, objeto acima, cuja abertura ocorrerá em.
17/08/2022, interposto pela empresa Sangelo Indústria e Comércio de Meias Ltda EPP, inscrita no
CNPJ sob 0 nº 08.787.846/0001-25.

Suscintamente, & empresa alega a necessidade do desmembramento do lote 02 — Calçados e
Meia, em lote específico para calçados e um lote específico para meias, visto a mesma ser fabricante
de meias, não possuindo condiçõesde fornecer todos os produtos que compõem () lote.

Informamos que, na concepção do Edital., ao dividirmos calçados &: meais em apenas um lote,
foi levado em consideração a necessidade de alcançar uma melhor qualidade dos itens através da

“' padronização dos produtos, assim como para o lote 01, que se  refere à todas vestimentas que fazem
parte do objetº uniforme escolar.

Também, foi elaborado a divisão levando—se em conta os Vários meios de comércio,
' ' fabricantes e distribuidores, que fornecem não somente calçados, mas também meias, de diferentes

tipos, além de todo O processo prévio à abertura da licitação, onde foi possível cºnfirmar, através
dos orçamentos recebidos, que a maioria das empresas fornecedoras, possuem condições de
fornecer todos os itens que compõem o objeto.

Desta forma, solicitamos orientação da necessidade de retificação do Pregão citado, & fim de
darmos continuidade () mais breve possível ao presente processo licitatório, que atualmente se
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_ encontra suspenso, devido à impugnação.

Potim, 16 de agosto de 2022.

%%%&
”Éruno Camilo França de  Abreu

Setor de  Licitações
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