Teresina, PI 12 de abril de 2021.
Ilustríssima Senhora
Ariane Sídia Benigno Silva Felipe
Secretária de Administração e Previdência
REF. Edital – Pregão Eletrônico Nº 002/2021
Processo nº 00002.005759/2020-11 / 00002.006409/2020-71
Data abertura: 22/04/2021 09:00

ODIMILSON ALVES PEREIRA – PIAUIPEL EMBALAGENS E SERVIÇOS,
pessoa jurídica de direito privado, sob o CNPJ nº 03.930.566/0001-00, com endereço na rua
Barroso, nº 908, centro/sul, CEP: 64001-130, na cidade de Teresina, Piauí, através de seu
representante legal, senhor ODIMILSOM ALVES PEREIRA, brasileiro, casado,
administrador, CPF nº 199.522.013-20, com fulcro na Lei nº 8666 / 93, vem à presença de
V. Siª, a fim de apresentar PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
LICITATÓRIO nº 00002.005759/2020-11 / 00002.006409/2020-71, na forma que se
segue:
I – DOS ACONTECIMENTOS:
Diante de fatos inerentes ao citado processo licitatório constatamos que a estimativa de
preço coletada esta divergente do preço de mercado, uma vez que visualizamos vários itens
que não dá nem para enumerar a quantidade de erros que encontramos nos preços
referenciais. É fácil constatar no mercado local e fora realizando uma pesquisa de preço.
Por isso percebemos alguns itens em desacordo, como por exemplo: itens 03, 04, 12,
30,31,32, 38,39,40, 42, 43, 48, 57. No item 159 (fita gomada 50mmX50m Kraft) está mais
barata que a fita 38mmX10m do item 154, como também o item 160 (fita polipropileno

marrom 50mmX50m) está mais barata que a mesma fita no item 158 (45mmX50m). Nos
itens de pastas (278), de tintas e colchetes também existem divergências, enfim várias
correções precisam ser realizadas.
II – DA JUSTIFICATIVA
Conforme os fatos expostos acima, onde foram constatadas divergências nos
preços estimados com o preço de mercado e com algumas descrições, e diante da situação
que está vivendo o nosso estado e o Brasil, não queremos que este conceituado órgão
estadual venha ter dificuldades na aquisição dos produtos licitados nem que as empresas
sejam prejudicadas por não poderem atender com preços abaixo da realidade. Visto que
esta recorrente preza pelo cliente e entende que o estado também perde em arrecadação e
poderá ter problemas com a aquisição dos produtos e serviços. Assim, solicitamos que seja
realizada a correção do edital.

Nestes Termos
Pede Deferimento
de forma digital por
ODIMILSOM ALVES Assinado
ODIMILSOM ALVES
PEREIRA:03930566 PEREIRA:03930566000100
Dados: 2021.04.12 09:46:40
000100
-03'00'
_________________________________________

Odimilsom Alves Pereira
CPF: 199.522.013-20

