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A empresa TECAR AUToMÓvftS e mStSrÊr'tclA TÉCNlcA LTDA, inscritâ no CNPJ sob o N-o.

37 .832.0371No7-95, ln§crição Estadual Ne. 70.255.674'7,lnscrição Municipâl Ne. 088.639.4, com sede

na Avenida São trancisco, Ne 188, setor Santa Genoveva, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP Ne.

74.670410, coNcEssloNÁRlA DA MARCA FIAT, através de seu bastante procurador, o sr. Gustãvo

6omes Checa Tedesco, brasileiro, Solteiro, Gerente de Vendas a 6overno, portador do R6/€l Ne.

5046286 SPTC-GO, inscrito no CPFIMF Nc. m9.489.601-16, residente e domicillado nesta capital do

estado de Goiás, vêm por meio destâ, souclTAR EscLAREgMEÍtTos/IMPUGNACÂO. para participação

no êdital de licitação Pregão Eletrônico Ne 007/2021, que será realizado pelo municÍpio de Posse - GO na

dete dê 10 de dêzembro de 2021 às 08 horas e 30 minutos.

iníormamos quê os orâros dê entÍêia de vcículos/vans/furgões/caminhôes estão maiorês oue o
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ITCAR AUÍOMOVEIS E

lsstsrÊnctl rÉcucA I'IDA.
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DE ESCTARÊCIMENTO E I

solicitado editel oue é de ãoenâs 30 dios úteis. tornando assim TMPOSSÍ!G! o atendimento dentro

desseprazosolicitado.Tendoemvistaquenóscomo@,
estamos tendo dificuldades para conseguir os veículos que iram atender as especificações solicitadas em

editâl e pensando nos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da

publicidade, da probidade administrativa correlatados com os princípios da celeridade, finalidade,

razoabilidade, proporcionalidade, competitividade e ampla concorrênciâ, SOIICITAMOS a alteracão do

e até dios imo até 120 dios ú para que nós ê demais

empresas do ramo possamos fitrticipar da licitação para tentarmos atender as necessidades da

Prefeitura Municipal de Posse - GO.
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Goiânia, aos 01 dias do mês de dezembro de 2021.

A
PREFEITURA MUNICIPAT OE POSSE . 60
PREGOEIRO E EqUIPE DE APOIO

coMrssÃo PERMANENTE DE LlClrAçÃO - CPt

PRECÃO EtEÍRÔNrCO SRP r{e. (D7l2021

PROCESSO ADMTNISTRATTVO Ne. 6794/2021
TIPO DE TICITAçÃO: MENOR PREçO

DATA DE REAUZAçÃOt l0l,,2l202l às 08h30mln

Solicitacão de esclarecimentos/lmpusnacão:

1l - Conforme é de notório conhecimento público, a situâção atual de funcionamento de

estabelecimentos de comércio e indústrias está comprometida por contâ da gravidade da pandemia de

Covid-19 que assola nosso país atualmente. Desta forma, conforme este documento êm anexo,
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Tendo como fulcro o que diz o ltem 09 do referido edital

"9.1 As impugnoções do presente edital, oto convocotório do pregão, devem ser recebidos oté 03 (três)

dias úteis onteriorcs à doto Íixodo paro o recebimento dos propostos, exclusivdmente por meío de

fo rm u lá r io e I etrôni co.

9.2 coberá d Pregoelro decidír sobre o impugnoçõo, no prozo de 02 (dois) dios úteis, contodos do doto de

rcce bi me nto do i m pug noçõ o.

9.3 DeÍerido o impugnação contro o oto convocotório, seró ele convolidado de acordo com o lei,

designondo-se novo dota, compotívelcom o ato de convolidoçõo, pora realizoçõo do ceftome, "

2e - Estando ciente de que cumprimos os prazos e o que é necessário para tal solicitação, aguardamos

que seiam revistas e acatas as solicitações acima informadas, tendo como os princípios basilares da

administração pública direta ou indirela 'economkldode e ompla conconênclo" de forma que atendida

as exigências informadas uma maior quantidade de participantes poderá tentar atender as necessidades

do municíplo de Posse - Go.
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GUSTAVO 6OMES CHECA TEDESCO

PROCURADOR
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'DA EVENTUAL IMPUGNACÃo Do ATo

coruvocntóRro":
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