
                    
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

JULGAMENTO DE ESCLARECIMENTO

Processo: 08.00260/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – VEÍCULOS NOVOS
(ZERO QUILÔMETRO), visando atender a Secretaria Municipal
de Saúde – SEMUSA.

Trata-se de esclarecimento encaminhada por e-
mail  a  esta  Superintendência  Municipal  de  Licitações  –
SML, interposta pela empresa  DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS LTDA, no dia 29/03/2019 às 16h:25min endereçada a
esta Pregoeira.

A Pregoeira, designada em face dos termos da
Solicitação de Esclarecimentos em referência, apresenta o
seguinte entendimento:

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O pedido de esclarecimento deve estar tempestiva
conforme  dispõe  o  Edital  nos  itens  2.3  do  instrumento
convocatório:

“2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes
ao  processo  licitatório  em  epígrafe  deverão
ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias
úteis anteriores a data fixada para abertura
da Sessão Pública, exclusivamente via e-mail
para o endereço pregoes.sml@gmail.com;”

O esclarecimento, que originou este expediente,
foi encaminhado ao e-mail desta Superintendência Municipal
de  Licitações,  nos  dias  29.03.2018,  com  a  disputa  do
Pregão Eletrônico nº. 009/2019 marcado para 03.04.2019.
Diante da tempestividade acolho a referida esclarecimento,
razões pelas quais, passamos a análise dos fatos:
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II – DO ESCLARECIMENTO SOLICITADO: 

Em síntese, a empresa DE NIGRIS DISTRIBUIDORA
DE VEÍCULOS LTDA, solicita o seguinte esclarecimento: 

“QUESTIONAMENTO: Consta em Edital: “prazo de
entrega de 60 (sessenta) dias.” 

O  prazo  de  entrega  acima  é  demasiadamente
curto, em razão da alta demanda do mercado e
produção já comprometida com outras vendas, é
importante ressaltar que o Artigo 8º letra do
Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 200, que
regulamenta a licitação na modalidade pregão
determina que a definição do objeto do certame
deve obedecer as especificações praticadas no
mercado, neste caso, a prática de mercado de
venda de veículos apresenta uma realidade de
120 (cento e vinte) dias ou mais dependendo da
transformação/adaptação,  para  entrega  do
automóvel ao órgão público. 
Diante do exposto, pede-se alteração do prazo
de entrega de 60 (sessenta) dias, para o prazo
de 150 (cento e cinquenta) dias, ampliando-se
desta  forma  a  competitividade  no  certame,
posto  que  as  alterações  viabilizaram  a
participação de número maior de fornecedores
interessados e, de forma alguma, prejudicará a
entrega e desempenho do veículo, respeitando,
todas  as  especificações  e  praticadas  no
mercado,  como  também  os  princípios  da
isonomia, impessoalidade e economicidade.” 

DA ANÁLISE DA PREGOEIRA: 

III – DO POSICIONAMENTO DO SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO

DE REFERÊNCIA DO OBJETO:

Considerando  a  necessidade  da  Administração,  o

qual  foi  delimitado  pelo  setor  competente  da  Secretaria

Municipal de Saúde – SEMUSA, e que tal exigência recai sobre o

subitem 3.5, Anexo II do Edital, elaborado através do Termo de

Referência, encaminhamos o esclarecimento para manifestação, no

qual  foi  respondido  através  do  e-mail, com  a  manifestação,

conforme abaixo:
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adailson goncalves
11:59 (há 1

hora)

“Bom dia Senhora Pregoeira,

Com os cordiais cumprimentos a vossa senhoria e conforme contato 
telefônico venho por meio deste justificar que mantemos o mesmo prazo 
de 60 (sessenta) dias, devido a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
não esta podendo no momento esperar mais tempo por esses veículos, uma
vez que, o mesmo esta sendo muito necessário para as atividade 
transportes das Equipes de Saúde da Família para os Distritos desta 
Prefeitura.”

Atenciosamente,

ADAILSON GONÇALVES

Gerente do Transporte/SEMUSA 

Com  o  exposto  pela  Secretaria  Municipal  de
Saúde, órgão requerente do presente pregão, a qual informa
que  manterá  o  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  devido  a
Secretaria não está podendo no momento esperar mais tempo
esses  veículos, uma  vez que,  o mesmo  está sendo  muito
necessário para as atividades de transportes das equipes
de saúde da Família para os Distritos desta prefeitura.

Pesquisando  em  outros  editais  verossímeis  os
prazos para entrega oscilam de 60 a 120 dias, bem como o
art. 57 da Lei Nacional 8.666/1993, que dispõe em seu §2º
“Toda  prorrogação  de  prazo  deverá  ser  justificada  por
escrito  e  previamente  autorizada  pela  autoridade
competente  para  celebrar  o  contrato.”,  e,  ainda,  a
justificativa da necessidade da Secretaria Municipal de
Saúde em obter os veículos.

Desta feita, primando pelos princípios e dis-
positivos legais aplicáveis ao feito, DECIDO POR CONHECER
DO PRESENTE ESCLARECIMENTO, PARA, NO MÉRITO, JULGÁ-LA IM-
PROCEDENTE.
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IV - DA CONCLUSÃO

Ex  positis,  conheço  do  esclarecimento
apresentado  pela  empresa  DE  NIGRIS  DISTRIBUIDORA  DE
VEÍCULOS LTDA,  para, no mérito, negar lhes provimentos,
nos termos da legislação pertinente. Informamos ainda, que
a  data  da  realização  do  certame  licitatório  permanece
inalterada, ou seja, será realizada no dia 03 de abril de
2019,  às  09hs:30Min.  (horário  de  Brasília),  nas  mesmas
formas definidas no Edital. 

Porto Velho, 01 de abril de 2019.

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML
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