
18/05/2020 Zimbra

https://correio.goiania.go.gov.br/h/printmessage?id=7202&tz=America/Sao_Paulo 1/2

De : Licitacao <licitacao1@zagonel.com.br>
Assunto : PE 041/2020 - Impugnação

Para : semad gerpre <semad.gerpre@goiania.go.gov.br>

Zimbra c000687@goiania.go.gov.br

PE 041/2020 - Impugnação

seg, 18 de mai de 2020 08:28
5 anexos

 

Bom dia  Prezados,

 

Cumprimentando-os cordialmente,  nos servimos deste para respeitosamente,
encaminhar Impugnação ao edital de Pregão Eletrônico nº 041/2020

 

Considerando a situação emergencial de saúde pública que vivência o País
decorrente do Coronavírus (COVID-19), que afeta de sobremaneira a operação de
serviços não essenciais e respectivamente o contingenciamento da mão-de-obra a
nível Nacional, se mostra imperioso que a presente impugnação seja aceita
exclusivamente por meio eletrônico (e-mail). 

 

 

Ainda, é de suma salientar que o excesso de formalismo não pode ir de encontro ao
Princípios basilares do direito Administrativo, senão o da Legalidade, ampla concorrência
e da vantajosidade, o que ocorre ao não aceitar as impugnação, que não sejam
 protocoladas perante o departamento de Compras e Licitações do município, visto que
acaba por impedir que os interessados que residem em outros Municípios e Estados,
possam exercer o direito assegurado na Lei 8.666/93.

 

Vale lembrar ainda que a doutrina abalizada entente que não existem regras formais
sobre o modo de encaminhamento da impugnação e o que o direito de petição
do particular, poderá ser exercido por qualquer via, não podendo a
Administração se recusar a receber impugnação formula por escrito de forma
tempestiva(...). (TCU, Acórdão nº 2.632/2008 – Plenário, Rel Min. Marcos Bemquerer
Costa, julgado em 19.11.2008.) (g.n)

 

Deste modo, importante observar que a impugnante está localizada na cidade de
Pinhalzinho, Santa Catarina.
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Assim sendo, solicitamos  que a presente impugnação ao edital seja  recebida e acatada
na forma eletrônica, preservando nosso direito líquido e certo de participar desta licitação
em igualdade de condições com todos os demais proponentes e interessados.

 

 

Certa de vossa compreensão, desde já agradecemos e ficamos  no aguardo da
confirmação de recebimento.

 

 

.

 

Atenciosamente,
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