
 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

 

MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - MG 

PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO Nº 067/2022. 

PROCESSO LICITATÓRIO  N.° 99/2022. 

 

 

MARKA VEÍCULOS E PEÇAS S/A, empresa sediada à Avenida 

Autorama, 1200, Santa Luzia, Divinópolis - MG, inscrita no CNPJ nº 

18.707.422/0001-67, por intermédio de seu representante legalmente 

constituído, SAMUEL VELLOSO ROCHA SOARES, portador da CI nº 

10.824.724 e CPF nº 037.503.226-60, participante do pregão em epígrafe, vem 

até esta Douta Comissão de Licitação apresentar IMPUGNAÇÃO, nos termos 

que seguem: 

 

 Esta Empresa, ao analisar minuciosamente o edital cujo o objeto é o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) VEICULOS TIPO 

PASSEIO 7 LUGARES AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO, MONOVOLUME 
ANO 2022/2023 NA COR BRANCA PARA PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DA 
ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
PERDIGÃO/MG, pôde constatar que o prazo de entrega do objeto 
solicitado é de 30  (trinta) dias após a emissão da NAF. 
 

Ocorre que, ao exigir a entrega do objeto neste prazo, o Município está 

na contramão da realidade da Montadora. 

Nós, concessionários Chevrolet autorizados, temos ciência da 

impossibilidade em conseguir o bem dentro do prazo estipulado devido as 

frequentes paradas das plantas de produção que sofreram impacto devido a 

falta de componentes, primeiramente em razão da COVID-19 e agora também 

com os impactos causados pela Guerra na Ucrânia.  

Ao manter o prazo de entrega em 30 dias o Município corre sério risco 

de fracassar ou desertar este pregão, pois a realidade de nossa concessionária 

não é diferente das demais, visto que o fabricante do objeto é único. 



Diante do exposto, viemos, através deste pedido, solicitar que seja 

revisto o prazo de entrega do objeto e a dilação do mesmo para 120 (cento e 

vinte) dias, tornando desta forma possível a concretização da venda. 

 

Termos em que, confiamos deferimento.  

 

Divinópolis, 26 de Setembro de 2022. 

 

 

 

SAMUEL VELLOSO ROCHA SOARES 

MARKA VEÍCULOS 
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