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Pato Branco (Pr), 09 de Junho de 2020.

Ao Municipio de Born Sucesso do Sul - PR.

Divisao de Licitapao

A;C Sr. Pregoeiro

Ref.  EDITAL DE  PREGA0 ELETRONIC0  N°  22/2020 Para  registro  de  pre€os  para

servico de transporte de Atletas - PROCESS0 N° 039#020.

CATTANI  SUL  TRANSPORTES  E  TURISM0  LTDA,  empresa

prestadora de servico pdblico de transporte coletivo de passageiros, iuscrita no CNPJAff sob

n° 77.472.371/0001-09,  com  sede na Rua Barao do Rio Branco,  343  nesta cidade -por seu

S6cio Adminjstrador que esta subsereve, vein respeitosamente apresentar:

rmuGNACAo

Ao  EDITAL  I}E  PREGAO  ELETRONICO  N°  22/2020  Para  registro  de  precos  para

servico de transporte de atletas - PROCESS0 N° 039/2020.

1.   DA TEMPFSTIVIDAI)E DA IMPUGNACAO

Primeiramente   cabe   destacar   que   a   presente   impugnapao   e

tempestiva  confome  preceitua  o  item  4.1.  do  referido  Edital  de  Pregao  eletr6nico,  porque

designada  a  data  para  recehimento  das  propostas  para  dia   17  de  Junho  de  2020,  com

antecedencia de 03 (tres) dias uteis.
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2-ANEXOI-ESPECIFICACOESTECNICASECONDIC6ESDE

FORNECRENTO

Verifica-se   que   no   referido   anexo,   item   1   da   licitapac,   fixa  como

capacidade minima 45 assentos com encosto de pemas.   Tal capacidade limita que poucas ou

praticamente  nao  exjsta  empresa  que  participe  para  este   item  da  licitapao,   visto  que   a

construgao de 6njbus,  depende sempre da opeao das empresas em proporcionar conforto aos

seus  passageiros  determinando  conforme  suas  necessidades  a  qunntidade  de  assentos.  Tat

limitagao  impede que outras empresas  participam do processo  licitat6rio,  impossibilitando a

livre  concorrencia  e  que  a Preferfura  Municipal  de  Born  Sucesso  do  Sul  obtenha  melhores

valores,queproporcionariaeconomiaparaomunicipio.

Sabe-se   que   em   nossa   regiao,   existe   carros   com   as   caracteristicas

solicitadas,  porem com memos quantidade de poltronas, que normalmente gira entre 42  e 44

lugaresepelomotivodalimhaeaodeixaraodeparticipardestahcitapao.

0 mesmo ocorre no item 2 do presente pregao, onde tambem condiciona

o  miminho  em  45  assentos,  que  pelos  mesmos  motivos  expostos  acima,  muitas  empresas

ficam impedidas de participar do referido pregao.

Diante  do  quanto  exposto  fica  IMPUGNADO  o  anexo  I ~ Especificapdes

tecnicas e condigdes  de  fomecimento  do presente edital  de  pregao eletr6nico  n° 22/2020

para ao fim

REQUER

a)   0   recebimento  da  presente  IMPUGNACAO,   sugerindo-se   a

alterapao  do  presente  edital,  alterando  a  capacidade  minima de

assentos  para  os  items  I  e  11  do  termo  de  referencia  para  42

assentos.

CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LDTA

Gilson Antonio Dal Ponte -S6cio Administrador
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