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Impugnações - Processo 033/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ -
SP

_____________________________________________________________________ 
DANIEL ESTEVES DE BARROS

JAÚ-SP - 24/05/2022

Requerimento

REQUER-SE o acatamento à presente impugnação ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022, Processo Licitatório
nº 201-PG/2022, nos termos acima expostos, aumentando a vida útil dos veículos a serem utilizados para 15 (quinze) anos;
descrevendo minuciosamente a maneira como foram medidas as linhas com ponto inicial e �nal de todas; alteração do
memorial descritivo das linhas no item de Lotação Máxima dos Veículos, bem como adequação da Linha 18 para que os
alunos não permaneçam muito tempo dentro do transporte escolar. Requer ainda seja determinada a republicação do
Edital, inserindo as alterações aqui pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº
8666/93. Nestes Termos, Pede Deferimento.

Criado em Arq. impug. Endereço

19/05/2022 18:03 impugnação (1).pdf h�ps://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/49fe2cf81f3649f3b04167a83fa84bf4.pdf

Resposta

Indeferida, conforme julgamento em anexo.

Status
Respondido
em

Arq. resp. Endereço

INDEFERI
DO

24/05/2022
19:25

julgamento impugnacao e 033 2022 antoniassi e
hernandes.pdf

h�ps://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/09490e2b3a434e7aa
d63b4e43c68459d.pdf

Requerimento

REQUER-SE o acatamento à presente impugnação ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022, Processo Licitatório
nº 201-PG/2022, nos termos expostos, aumentando a vida útil dos veículos a serem utilizados para 15 (quinze) anos;
descrevendo minuciosamente a maneira como foram medidas as linhas com ponto inicial e �nal de todas; alteração do
memorial descritivo das linhas no item de Lotação Máxima dos Veículos, bem como adequação da Linha 18 para que os
alunos não permaneçam muito tempo dentro do transporte escolar. Requer ainda seja determinada a republicação do
Edital, inserindo as alterações aqui pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº
8666/93. Nestes Termos, Pede Deferimento.

Criado em Arq. impug. Endereço

23/05/2022 18:21 impugnação vipe.pdf h�ps://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/feaf598cd9bc4db5a687bac8846ba2bc.pdf

Resposta

Indeferido, conforme julgamento de impugnação em anexo.

Status
Respondido
em

Arq. resp. Endereço

INDEFERI
DO

24/05/2022
19:26

julgamento impugnacao e 033 2022 vipe
transportes.pdf

h�ps://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/9bd71cdd362e48b5a416
bb292a9ac3fd.pdf
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