
 

 

 
Ilustríssimo (a) Sr.(a) Gestor(a) da Prefeitura Municipal de Iuna – ES   

 
Ref.: Pregão Eletrônico nº 09/2021 – Processo nº 1803/2020. 

 
Aliança Industria e Comércio de Equipamentos LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº 00.655.463/0001-91, sediada na Linha Zancanaro, nº1222, Bairro: Interior – 
Barão de Cotegipe/RS, por intermédio de seu representante legal Giovana de Mello Vargas portador (a) 
da Carteira de Identidade n° 7054620864 expedida pela SSP/PC e de CPF n° 665.029.930-87, com o devido 
respeito, a presença de Vossa Senhoria, requerer DESISTENCIA DE ITENS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 
09/2021 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR 
(APARELHOS PARA MUSCULAÇÃO) COANTE CONTRATO DE REPASSE Nº 8314446/2016/ME/CAIXA 
– MINISTÉRIO DO ESPORTE,  
 
Considerações iniciais:  
Trata-se de um motivo justo, vez que a empresa vencedora não conseguirá se comprometer com o 
fornecimento desta quantidade e, por se tratar de academias em aço inox, uma vez que a por descuido a 
empresa vencedora não tenha notado ser em aço inox.   
  
Dos fatos:  
A empresa sagrou-se vencedora no Pregão Eletrônico 09/2021, para o Município de Iuna – ES, cujo objeto 
é aquisição de equipamentos para academias ao ar livre. 
Entretanto, o preço orçado não se compactua com o valor de mercado, uma vez que o valor cotado foi em 
aço carbono, sendo assim o valor da licitação não supre com os custos e insumos do contrato.  
 
Das conclusões:  
Baseado nas informações trazidas à luz, entendemos que não há qualquer motivo para esta Administração 
recusar o pedido de desistência de itens.  
E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim como, no bom senso da autoridade 
que lhe é superior, que estamos interpondo este pedido, ao qual certame será deferido, evitando assim, 
maiores transtornos.  

 
 

Termos em que Pede, e Aguarda Deferimento. 
 

Barão de Cotegipe – RS, 01 de abril de 2021. 
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