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Prefeitura Municipal de Caleado;
Estado de Pernapi
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Secretaria de Administragao e Planejamento
Oficio n° 04S/2022 - SEADM
Solicitapao: Abertura de Processo Licitatorio
Calgado, 17 de junho de 2022.

A
Vossa Excelencia, Senhor:

Francisco Expedito da Paz Nogueira
DD. Prefeito do Municipio de Cal¢ado.

Cousiderando os tiltimos reajustes mos pregos dos combustiveis e insumos que influenciam
diretamente mos pregos finals da locagfro de veiculos;

Cousiderando que, os pregos constantes nas planilhas foram oriundos de pesquisas
realizadas no final de 2021. Sendo, portanto desatualizados;
Cousiderando a necessidade de atualizagao das planilhas do Viabilidade para Terceirizapao
da Frota Municipal;

Considerando a supremacia do interesse ptiblico em realizar uma contratapao ineficientes,
evitando descumprimento de contratos par causa dos reajustes em insumos que incidem diretaniente
no pre¢o final da contratapao.
Soli¢ito de Vossa Excel€n¢ia as medidas cabiveis, no sentido de £LISPENDER "Sfroe die", a
segao ptiblica de julgamento do Pregao Eletrdnico n° 007#022, marcada para pr6xirm tenga feira,
dia 21 de junho de 2022, is 10:00 (dez horas), no Portal do Banco Nacional de Compras @NC) no
site: www.bnc.org.br, ate que seja realizada as adequne6es necessdrias no Projeto de Vial>ilidade

para Terceiriza9ao da Frota Municipal.
Sem mais, renovo os meus votos da mais estima e consideracao.

Atenciosamente,
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Gabinete do Prefeito
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Em ateneao ao Oficio n° 045/2022 -SEADM, datado de 17 de junho de 2022,
solicito e autorizo a Equipe do Pregao do Municipio de Calgado, Estado de Pemambuco,

as providencias cabiveis, no sentido de St/SPEIVDE# "s;ne d;e", a segao pdblica de
julgamento do Pregao Eletronico n® 007/2022, marcada para prdxima tenga feira, dia 21
de junho de 2022, as 10:00 (dez horas), no Portal do Banco Nacional de Compras (BNC)

no site: www.bnc.ora.br, ate que seja realizada as adequag6es necessarias no Projeto de
Vlabilidade para Terceirizagao da Frota Municipal, para atender a solicitagao do

Secretaria de Administragao e Planejamento deste Munic[pio.
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Expedito Claudio da Silva
Presidente da CPL e Pregoeiro do Municipio
Rua Joao Alexandre da Silva, 84 -Sala da CPL -1° Andar
Centro -Calgado -PE.
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