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Catalão, 10 de março de 2020. 

 
A 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 
Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio 
Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão 
Porto Velho – RO CEP: 76.804-022 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020/SML/PVH 
 PROCESSO Nº 02.00088/2019 
 PEDIDO DE ALTERAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO EDITAL 

 

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 54.305.743/0011-70, sediada nas 
Quadras nº 05, 07 e 07-A – Distrito Mínero-Industrial de Catalão – DIMIC, CEP 75701-903 - Catalão – GO, por 
seu representante que esta subscreve, vem à v. respeitável presença, solicitar esclarecimentos e alteração do 
Edital fazendo-o conforme as razões a seguir expostas:  

1. ESPECIFICAÇÃO 

Lote 09 / item 1 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 

Engate para reboque referente ao ano e modelo do 
veículo, com resistência mínima de 3,000 kg. 

O veiculo que pretendemos ofertar possui capacidade 
de reboque de 750kg para carretas sem freio, e 
2300kg para carretas com freio, será aceito desta 
maneira? 

 

Solicitamos alterar as especificações supracitadas para que possamos participar do certame, ampliando 
a competitividade. 

2. LICENCIAMENTO 

Tendo em vista a obrigatoriedade de entrega do veículo licenciado, solicitamos informar se o órgão 
adquirente possui direito à isenção do IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. 

3. PRAZO DE ENTREGA 

Consta no Anexo I – Modelo de Proposta do Edital: 

 
 

E 

Consta no Anexo II – Termo de Referência do Edital: 
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4.1. A entrega dos veículos dar-se-á no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de 
recebimento da requisição e nota de empenho. O prazo de 60 (sessenta) dias poderá ser 
prorrogado por mais 30 (trinta) dias, tornando-se 90 (noventa) dias, mediante solicitação e 
justificativa, que compreende entre a fabricação, montagem e entrega do veículo; 

 

Entretanto, considerando a logística de entrega, instalação de acessórios e demais procedimentos, 
solicitamos alteração do prazo de entrega para 90 (noventa) dias contados do recebimento, pela empresa 
Contratada, de todos os documentos: Contrato e Nota de Empenho, assinados pelo órgão Contratante, 
prevalecendo o que for recebido por último. O prazo de 90 (noventa) dias poderá ser prorrogado por mais 30 
(trinta) dias, tornando-se 120 (cento e vinte) dias, mediante solicitação e justificativa, que compreende entre a 
fabricação, montagem e entrega do veículo. 

4. PERÍODO DE GARANTIA DO FABRICANTE 

Consta no Anexo II – Termo de Referência do Edital: 

6.1. Os veículos deverão ter garantia de fábrica, de no mínimo, 12 (doze) meses a partir da 
data da entrega técnica definitiva, sem limite de quilometragem; 

E 

Consta no Anexo II – Termo de Referência do Edital: 

Garantia de Fábrica de 36 meses. 

 

O veículo que pretendemos ofertar possui garantia do fabricante de 36 (trinta e seis) meses ou 100.000 
(cem mil) quilômetros prevalecendo o que ocorrer primeiro. Devido a limitação de quilometragem, 
perguntamos: Será aceito? 

5.  REVISÕES PERIÓDICAS 

Consta no Edital: 

6.4. As despesas com impostos, mão de obra, substituição de peças dentro do prazo de 
garantia e aquelas que apresentarem desgastes por defeito de fabricação, deslocamentos de 
veículos e pessoal, e quaisquer outras despesas oriundas dos atendimentos de assistência 
técnica e manutenção durante o período de garantia, serão de inteira responsabilidade da 
Contratada. 

 

A garantia técnica contra defeitos de fabricação será prestada sem ônus para o órgão. No entanto, as 
despesas com revisões periódicas conforme manual do fabricante (necessárias para a garantia) bem como 
os serviços de manutenção normal do veículo são de exclusiva responsabilidade do proprietário dos veículos, 
não incluso no preço do veículo. 

Perguntamos: As condições de assistência técnica acima citadas atenderão as necessidades deste d. 
órgão? 

6. VALOR ESTIMADO NÃO DESCLASSIFICATÓRIO PARA FINS DE CADASTRO DA PROPOSTA 

Solicitamos que seja esclarecido se o valor estimado, que consta no edital, será desclassificatório, para 
fins de apresentação/cadastramento de proposta e disputa inicial de lances. 
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7. SUBSTITUIÇÃO 

Consta no Anexo II – Termo de Referência do Edital: 

7.19. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os bens em que 
verifique qualquer dano em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição 
do mesmo no prazo, máximo de, 05 (cinco) dias corridos; 

Entendemos que a substituição do veículo somente será exigida caso não seja possível sanar o 
problema mediante atendimento em garantia. Perguntamos: Está correto o nosso entendimento? 

8. PRAZO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

Está previsto no Anexo II - Termo de Referência do Edital: 

6.3. A Assistência Técnica deverá ser prestada no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, 
após o comunicado oficial da Secretaria; 

Devido a natureza do objeto, disponibilidade de peças, etc, solicitamos que os prazos supracitados 
sejam alterado para 30 (trinta) dias. 

9. BALANÇO PATRIMONIAL 

Consta no Edital: 

10.5.1. As Licitantes, terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras 
do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprove a boa 
situação financeira da empresa, 
 
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) 
- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente 
autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro 
órgão equivalente. 

 

10.5.3. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e o Sistema Público de 
Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar: Recibo de Entrega de Livro Digital; TERMO DE 
ABERTURA E ENCERRAMENTO do Livro (arquivo digital) apresentado; Balanço Patrimonial e 
Demonstrações dos Resultados do Exercício extraídos do Livro Digital; 
 
10.5.3.2. As exigências constantes nos subitens 10.5.3 e 10.5.3.1, não afastam a 
obrigatoriedade da licitante de apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, 
devidamente registrados ou autenticados e no prazo da Lei, observado ainda o disposto no Art. 
1.186, inciso II, do Código Civil Brasileiro; 
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Consta na legislação: 

 

DECRETO Nº 8.683, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016 
 
Art. 1º  O Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  
“Art. 78-A.  A autenticação de livros contábeis das empresas poderá ser feita por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital - Sped de que trata o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro 
de 2007, mediante a apresentação de escrituração contábil digital.  
§ 1º  A autenticação dos livros contábeis digitais será comprovada pelo recibo de entrega emitido 
pelo Sped.  
§ 2º  A autenticação prevista neste artigo dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da 
Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos termos do art. 39-A da referida Lei.” (NR)  
 
LEI Nº 8.934, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994. 
 
Art. 39. As juntas comerciais autenticarão: 
I - os instrumentos de escrituração das empresas mercantis e dos agentes auxiliares do 
comércio; 
II - as cópias dos documentos assentados. 
Parágrafo único. Os instrumentos autenticados, não retirados no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da sua apresentação, poderão ser eliminados. 
Art. 39-A.  A autenticação dos documentos de empresas de qualquer porte realizada por 
meio de sistemas públicos eletrônicos dispensa qualquer outra.   

 

Perguntamos: De acordo com a legislação supracitada, entendemos que não será exigida a 
autenticação do Balanço na Junta Comercial. Está correto? 

 

10. DESLOCAMENTO 

Consta no Edital: 

6.4. As despesas com impostos, mão de obra, substituição de peças dentro do prazo de 
garantia e aquelas que apresentarem desgastes por defeito de fabricação, deslocamentos de 
veículos e pessoal, e quaisquer outras despesas oriundas dos atendimentos de assistência 
técnica e manutenção durante o período de garantia, serão de inteira responsabilidade da 
Contratada. 

O veículo deverá ser conduzido até o concessionário mais próximo, por seu proprietário, para o 
atendimento em garantia e revisões. Esclarecemos que a Mitsubishi Motors conta com o MitAssistance, que é um 
serviço de apoio para assistência ao veículo na eventualidade de ocorrência de pane elétrica, mecânica ou 
acidente, com cobertura de 01 (um) ano, de acordo com os termos de garantia e condições gerais do fabricante. 

Perguntamos: Este serviço atenderá as necessidades deste d. órgão? 
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11. COMPONENTES ADICIONAIS 

Consta no Edital: 

7.9. Fornecer sem quaisquer ônus para o Município, componentes adicionais necessários, se 
houver, para fiel cumprimento das obrigações pactuadas no que tangem ao (s) material (s) e a 
sua utilização adequada; 

 
Esta exigência é muito ampla. Entendemos que, por se tratar de veículos, os componentes, acessórios e 
especificações estão restritos as especificações contidas no edital. Perguntamos: Está correto o nosso 

entendimento? 

Termos em que, 
P. deferimento. 

 

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. 
Eduardo Cordeiro de Almeida e Silva 

Procurador 


