
À pnererunn tuNlclpAL DE vARGEM BollrArsc

'À Comissão de Licitações cla Prefeitura Municipal de Vargem Bonita - sC'

GIANCARLO PETERLOT{GO LORENZINI TENEGOTTO, LEILOEIRO OFICIAL,

matriculado nâ MM Junta Comercial do Estado de SaÍúa Catarinâ - SC, sob no MRC427, com

todas as exigências para a normalidade no exercício regular da ProÍissáo de Lêiloeiro Oficial

plenamente atendidas na forma da lei, ê usando das prenogativas que a mesma lhe confere, cujo

escritório ProÍissional situa-se à Rua Sinimbu, 1878, Sala 601, Cenho - Caxias do Sul - CPF

n'587.159.750-53, Cl SSP RS no 4032208532 , abaixo assinado, Vem à V. presença para expor e

solicitar o que adiante segue:

Solicitar atendimento ou encaminhamento para quem de Direito for, da seguinte:

CONTESTAçÃO EíOU IilPUGNAçÃO à manifesragão da Cotega Leitoeira atr.

AARC 142 ao ÍêsuJtado proc. Licitaüádo edatal de credenciamento 00112021

Nos termos e a todos invocando, da legislaçâo que rege a matéria, mais ainda e em especial

da Lei 8666/93 e da lN DREI no 72, e demais diplomas legais, que em seus vários dispositivos

posicionam e delimitam os atos que regulam a atividade de Leiloeiro o{icial, vem à V. presença

IMPUGNAR E APRESENTAR DESCONFORMIDADE EM

Colega Sabrina de Silva Eckelbêrg

SUPRÁ/REFERIDO EDITAUCFIAMAMENTO;

RELAÇÃO à manifestaçáo da

Matr. AARC 442AO

í. DOS FATOS

O chamamento publicado (Edital) textualmente INDICA E DETERMINA, na sua totalidade

"ipsis literis" TODOS os requisitos e procedimentos que apresentam/solicitam e justificam a sua

disposição de credenciar Leiloeiros para os serviÇos inerentes a esta função êm favor do município

de Vargem Bonita/SC.

Do ponto de vista legal e técnico quanto aos procedimentos desta Prefeitura nada a reparar.

Já quanto aos desdobramentos, parece ter havido alguma equivocada confusão com "margem

grande" (desculpas!l!), já que no prolixo texto apresentado pela impugnante, ressalta este que em

relação ao "certame liticional susografado "(sic), compulsando o minidicionário Aurélio, não

encontramos o significado do termo "susografado", e acreditamos que seja ou um neologismo ou
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uma tentativa de tergiversar. Ficamos sem saber quais as verdâdeiÍErs intênçõês da impugnânte.

Nem me parece caber outros complementos ou mais acréscimos explicativos.

Em seu rebuscado linguajar, quer ressaltar que "não íoi intimada"!!! Despiciendo alegar que

a presunção de quê devessê ser nominal e pessoalmente intimade extrapola os princípios

republicanos aplicáveis à espécie. A participa@o e o comparecimento são absolutamente

voluntários, mediante manifestação expressa, e a sua omissão/ausência em qualquer momênto só

diz rêspeito ao (dês) interessado. Os demais participantes acompanharam tudo na forma mais

adequada e legal para a defêsa dos seus interesses, sem quaisquer alegações dê possíveis

inêgularidades.

lmportante ressaltar que o Edital é adequadamente explícito, foi publicado atendendo todos

os requisitos legais, eportanto tomado possívelo seu amplo conhecimento por todos, não cabendo

alegar quaisquer desinformaçôes sobre sua Íinalidade e intençóês, e parece mais do que óbvio não

caber especificamente quaisquer comunicações pessoais ou individuais à quaisquer eventuais

interessados. Como a Prefeiturâ poderia avocar-sê saber quem vai se interessar pelo certame?

À ninguém é facultado alegar o desconhecimento da Lei.

2- DA SOLTCTTAçÃO

Em busca do restabelecimênto dâ legalidede republicâne quê deve presidir todo e qualquer

procedimento em nosso tonáo pátrio, solicito de imediato a rcpulsa /desconhecimento ê o

ârquiyamêntordesconsideração sem mais desdobramentos da esdúxula, tempestiva e

inopoÉuna manifêstação da Cobga SabÍina da Sllvâ EckêlbeÍg - Uatr. AARC 442, que dê

forma inusitada veio à lume, para Í$tabêlccêÍ de pronto o "statua quo antê".

Por denadeiro, reitero que nos sentimos muito honrados de fazer parte da equipe, dos

procedimentos e dos processos gue êsta Prefeitura parêce ter o interesse de Íazer cumprir para,

dentro da mais estrita legalidade, o melhor desempênho de suas precÍpuas Íunções.

Caxias do Sul, 05 de Novembro de 2021.

N.T.

P.E.
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