
JULGAMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 07.05676

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2016 – SRP 028/2016

OBJETO: Aquisição  De  Material  Permanente(Veiculo  Tipo  Passeio,  Veiculo

Utilitário  tipo  Pick-Up,  Veiculo  Utilitário  Tipo  Camionete  Cabine  Dupla  E  Veiculo

Utilitário Tipo Van  visando atender a Municipalidade.

RECORRENTE: NISSAN DO BRASIOL AUTOMÓVEIS LTDA

CONTESTADO: COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

 A  empresa  NISSAN  DO  BRASIOL  AUTOMÓVEIS  LTDA,  interpôs  pedido  de

ESCLARECIMENTOS ao edital tempestivamente

Em resposta tal pedido foi encaminhado ao setor responsável pela elaboração do

edital para manifestação. Que emitiu o parecer: 

Segundo a impugnante, resumidamente, a mesma está sendo cerceada devido ao
prazo para a entrega do produto constante do instrumento convocatório, ou seja, 60
(sessenta) dias e ainda, sobre as exigências previstas na especificação do item 01,
anexo I do edital, mais precisamente: Direção hidráulica; Capacidade mínima do
tanque  de  combustível  45L;  Capacidade  mínima  do  compartimento  de
bagagens no mínimo 270L.

Sobre o prazo de entrega, alega a impugnante que o tempo de montagem final e o
envio ao concessionário ultrapassa o período definido no edital 60 (sessenta) dias e
requer que o mesmo seja alterado para 90 (noventa) dias.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a estipulação do prazo para entrega do objeto é
uma discricionariedade da Administração, que o fará conforme suas necessidades,
considerando a prática do mercado e visando sempre o interesse público.

O  prazo  estipulado  para  a  entrega  dos  veículos  já  vem  sendo  adotado  pela
Administração  Municipal  e,  com  exceção  da  impugnante,  não  foi  aventada  tal
restrição  por  parte  de  qualquer  outro  licitante,  ficando  assim  demonstrada  total
compatibilidade com a realidade do mercado.

Informamos ainda, que na fase interna da licitação, foram consultadas empresas do
ramo, entre elas podemos citar: VENEZIA COM. DE CAMINHÕES LTDA,NISSEY
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MOTORS  LTDA,  SABENAUTO  COMÉRCIO  DE  VEÍCULOS,  AUTOVEMA
VEÍCULOS,  e  as  mesmas  não  fizeram  nenhuma  ressalva  quanto  ao  prazo  de
entrega.

Lembramos à impugnante, que é sabido que a própria lei de licitações traz em seu
artigo  57,  um  rol  de  motivos  que  podem  ocasionar  a  prorrogação  dos  prazos
inicialmente estipulados. 

Por fim, informamos que as especificações constantes para o item 1 NÃO SERÃO
ALTERADAS. 

Sendo assim, entendemos que o edital não deva sofrer qualquer alteração.

Frisa-se que a resposta do setor responsável encontra-se juntada nos autos 

MARCOS AURELIO FURUKAWA

pregoeiro 
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