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Bom dia, 

Como é de conhecimento desta Secretaria, o processo mencionado em assunto deste corresponde ao PE 003/22 - Aquisição de Veículos de
vossa pasta.

Tendo sessão eletrônica marcada para 19/05 às 10(dez) horas, notou-se em fase de lances e análise de propostas iniciais que ocorreram más
interpretações por parte dos participantes do certame, resultando em valores inexequíveis em todos os itens para todos os participantes. Foi
identificado também que em fase preparatória se passou desapercebido valores calculados incorretamente para os mesmos itens, que podem ou
não terem contribuído para o estado atual em que o processo se encontra.

Deste modo, como pregoeiro responsável pela celebração do processo e em respeito ao interesse da Administração Pública em zelar como
referência de excelência e eficiência na condução de seus processos, assim como respeito aos participantes do pregão, solicito que seja
autorizado a anulação do presente processo e que o mesmo retorne às fases iniciais que competem à confecção do mesmo, que sejam
identificadas as falhas e sanadas numa eventual e futura nova abertura.

Segue em anexo relatório dos vencedores provisórios onde é possível constatar os problemas apontados neste ofício.

Aguardo breve retorno e renovo os votos de estima e consideração,

Atenciosamente,

_
Whigson de Sousa Cunha Júnior  
Pregoeiro - CPL
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