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PROCESSO Nº 20212415296 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2022-SRP 
ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, DE FORMA 
CONTINUADA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A 
GRANEL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO, EM REGIME DE 
COMODATO NÃO ONEROSO, ENGARRAFADO, TIPO BUTANO 
(PARA COZINHA), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 
EM CILINDRO DE 45KG, PARA ATENDER A DEMANDA DOS 
ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL 

À empresa 

ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO E QUESTIONAMENTO 
 
Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, o pregoeiro, 

em caráter excepcional, decide pela SUSPENSÃO da licitação acima mencionada, a fim de 
que sejam analisados o termo da impugnação apresentado pela empresa ARGENTINA 
COMÉRCIO DE GÁS EIRELI, no dia 14/01/2022, via correspondência eletrônica e, 
eventualmente, promover modificações no edital. 

 
Inicialmente, impende-nos observar que, por se tratar de insurgências contra 

requisitos estritamente técnico relativo ao objeto e à pesquisa mercadológica, este 
Pregoeiro irá realizar diligência junto à Assessoria Especial de Licitações – AEL e da área 
técnica da Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos - SEARH, 
responsável pela elaboração do termo de referência, para que as mesmas apresentem 
manifestações sobre o alegado. 

 
Assim, justificamos a decisão pela suspensão “sine die” do certame licitatório, em 

razão da proximidade da data marcada para a realização da sessão de disputa da licitação 
supracitada, que se dará no dia 18/01/2022, e não haver tempo hábil para que a SEARH, 
órgão demandante do objeto a ser licitado proceda com a avaliação dos termos rebatidos 
pela referida empresa, nem tampouco para o consequente julgamento pelo pregoeiro. 

 
Diante disso, nesta data, foi enviado “aviso de suspensão” da licitação para o Diário 

Oficial do Município - DOM no intuito de dar a publicidade necessária. 
 

 
 
 
 

Artur Aurélio Figueredo da Silva 
Pregoeiro/SEARH 


