
 

 

 

ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

 
 

 

Ref.:  Edital de Concorrência Pública nº 003/2021 – Pedido de Adiamento 

Requerente: Vella, Pugliese, Buosi e Guidoni Advogados 

 

I – SOLICITAÇÃO DE ADIAMENTO 

O escritório Vella, Pugliese, Buosi e Guidoni Advogados solicitou o adiamento da licitação objeto do Edital de 

Concorrência Pública n° 003/2021 em razão da não disponibilização das respostas aos seus pedidos de 

esclarecimentos enviados, juntamente com os demais no dia 25/01/2022. 

Conforme Aviso de Adiamento publicado em 28/01/2022 no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado 

de Goiás e no jornal Diário do Estado e também disponibilizado no site da Concorrência Pública n° 003/2021, a data 

de entrega dos envelopes prevista no Edital de Concorrência Pública nº 003/2021 foi adiada do dia 01 de fevereiro de 

2022 para o dia 04 de fevereiro de 2022, restando mantidas as demais datas e condições previstas no Edital. 

Portanto, o período inicialmente previsto entre a publicação das respostas aos pedidos de esclarecimentos e 

a data de entrega das propostas foi observado, remanescendo tempo hábil e suficiente para que todos os interessados 

possam analisar as respostas fornecidas pela Comissão de Licitação. 

Sendo assim, fica assegurado que todos aqueles interessados na licitação ora em comento detenham, de 

forma igualitária, todas as informações necessárias, não restando prejuízo para a devida formulação das propostas 

pelos licitantes e contratação da proposta mais vantajosa pela Prefeitura de São Simão. 

 

II – CONCLUSÃO 

Pelas razões acima expostas, é recebido e conhecido o requerimento e, no mérito, fica a data de entrega dos 

envelopes adiada nos termos do Aviso de Adiamento citado. 

Sendo o que nos cabia para o momento, permanecemos à disposição. 

 

Atenciosamente. 

São Simão, 28 de janeiro de 2022 

 

Jose Humberto de Oliveira 
Presidente da CPL 

 
Janaína Rosa de Souza 

Secretária da CPL 
 

Marcio Machado Gonzaga 
Membro da CPL 


