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Processo SEI nº 25.383.000123/2022-38 
Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022 
 
Encontra-se anexado ao Processo SEI nº 25.383.000123/2022-38, intempestivamente a representação encaminhada 
por empresa interessada em participar do processo licitatório, solicitando em sua representação impugnação do Edital 
de Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022, alegando que:   
 
“IMPROPRIEDADE DO EDITAL  
 
Analisando o Edital e seus anexos, a Representante constatou incorreções que merecem correção.  
 
Vejamos: 
 
1) O Edital informa que o produto licitado no item 3 (Gelo Seco) é de participação exclusiva para ME/EPP. 
 
No entanto, na planilha de relação de itens e no comprasnet, o produto é licitado como ampla participação. Ainda, a 
atual fornecedora é uma empresa de ampla participação.  
 
Dito isso, a Representante questiona: o Gelo Seco será licitado de forma ampla ou apenas para as ME/EPP?  
 
Logo, deve ser uniformizado o modo de licitar o produto.  
 
..... 
 
ALTERAÇÃO DA RESPOSTA DA PREGOEIRA NO QUE SE TRATA O ITEM 03 – GELO SECO 
 
A Pregoeira altera sua posição, divulgada no último dia 09 de maio de 2022, no site do Comprasnet  
https://www.comprasnet.gov.br, bem como no site do IGM FIOCRUZ – Bahia  www.bahia.fiocruz.br, no que se trata a 
manutenção no Edital da participação de ME e EPP e alteração no SIASG também para a participação de ME e EPP 
do ITEM 03 – GELO SECO.  
 
Quando do lançamento do novo Edital no SIASG, o sistema ao fazer a multiplicação da quantidade solicitada com o 
valor estimado da contratação do item 03 – gelo seco, não permitiu a alteração do tratamento para o item em questão, 
ou seja, sem benefícios para a participação de ME e EPP, criticando no sistema que o valor da futura aquisição 
ultrapassava o teto de R$80.000,00 (oitenta mil). Cabe observar, que somente neste momento foi possível essa 
Pregoeira detectar o equívoco em sua análise e divulgada na RESPOSTA dada a RECORRENTE, bem como inserida 
nos sites acima referendados.  
 
Desse modo, em razão de que o item ITEM 03 – GELO SECO só poderá ter participação ampla na licitação, essa 
Pregoeira submeterá a autoridade máxima do IGM – FIOCRUZ - Bahia, a mudança da sua posição anteriormente 
divulgada para o item em questão, procedendo a alteração no novo Edital do subitem item 4.1.2., bem como no SIASG 
quando do lançamento da licitação.  
 
Por fim, informa ainda essa pregoeira, que a nova data de abertura da licitação e o novo edital com as devidas correções, 
se dará pela mesma forma que se deu o original, ou seja, pelo comprasnet, DOU e site do IGM, submetendo a autoridade 
máxima do Instituto Gonçalo Moniz sua decisão, salvo melhor juízo.  
 
Salvador, 10 de maio de 2022 
 
Maria do L.C. Queiróz 
Pregoeira 
 
 
Salvador, 10 de maio de 2022 
 
A Pregoeira, 
 
Acato a revisão na sua decisão, quanto a participação ampla no item 03 do Edital, ora questionado pela recorrente. 
 
 
Valdeyer Galvão dos Reis 
Ordenador de Despesas por subdelegação 
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