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informatica@itajobi.sp.gov.br

De: Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi 
<licitacao@itajobi.sp.gov.br>

Enviado em: segunda-feira, 26 de setembro de 2022 15:30
Para: informatica@itajobi.sp.gov.br
Assunto: Fwd: Re: IMPUGNAÇÃO: (SP) Prefeitura Municipal de Itajobi - PR/62/2022 - 

Data: 29/09/2022

Boa tarde. 

Favor disponibilizar pedido de impugnação e resposta referente ao Pregão nº 062/2022 para ser 
disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Itajobi. 

Kelli  

Prefeitura do Município de Itajobi - SP 

Setor de Licitação 

(17) 3546-9000 

 

-------- Mensagem original -------- 

Assunto::Re: IMPUGNAÇÃO: (SP) Prefeitura Municipal de Itajobi - PR/62/2022 - Data: 29/09/2022
Data:26/09/2022 10:10 
De:Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi <licitacao@itajobi.sp.gov.br> 

Para::LG BR Licitacao Varejo Sao Paulo <LG.BR.Licitacao.Varejo.Sao.Paulo@linde.com> 

 

Bom dia. 

A impugnação não será acolhida, considerando que há elementos necessários suficientes para a 
empresa ofertar propostas, ou seja, consta toda descrição e forma de entrega, e , não haverá 
mudança no critério de julgamento. 

Kelli  

Prefeitura do Município de Itajobi - SP 

Setor de Licitação 

(17) 3546-9000 

 

Em 23/09/2022 17:06, LG BR Licitacao Varejo Sao Paulo escreveu: 

ILMO (A) SR. (A) PREGOEIRO (A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAJOBI 
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REF.:                     PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2022 

                               PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3644/2022 

                               PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2022 

                               TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

                                DATA DA SESSÃO: 29/09/2022 

                                HORÁRIO: 08h30min 

  

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, empresa privada, com matriz na Avenida Pastor Martin 
Luther King Jr., n°126, Sala 301, Bloco B, Del Castilho, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 
35.820.448/0001-36 e com filial em Sertãozinho, doravante denominada “WHITE MARTINS”, vem à 
presença de V.Sa., por intermédio de seu procurador que ao final subscreve,  apresentar a sua: 

  

IMPUGNAÇÃO 

  

Ao edital de licitação em epígrafe, pelas razões de fato e de direito que serão expostas no documento 
em anexo. 

  

Atenciosamente, 

  

Thayane Monteiro  

Licitação - Gerência Nacional de Contas Públicas 

Tel: (21) 3279-9079 
E-mail: Thayane.Monteiro@linde.com  
www.whitemartins.com.br 

  

 

  

The information contained in this email and any attachments may be confidential and is provided 
solely for the use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, you are hereby 
notified that any disclosure, distribution, or use of this e-mail, its attachments or any information 
contained therein is unauthorized and prohibited. If you have received this in error, please contact the 
sender immediately and delete this e-mail and any attachments. No responsibility is accepted for any 
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virus or defect that might arise from opening this e-mail or attachments, whether or not it has been 
checked by anti-virus software.  

Please find the data protection notices of EU based Linde Group companies on this website: 
dataprotection.linde.com 


