
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo: 08.00520/2018
Pregão Eletrônico n. 044/2019/SML
Objeto:  AQUISIÇÃO DE  VEÍCULOS TIPO FURGONETA CABINE SIMPLES, ZERO KM,
ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO (A),  visando atender a
Unidade de saúde da família de Abunã, CNES nº 2806541, localizada no
distrito de Abunã e Unidade de Saúde da Família de Nova Califórnia, CNES
nº  2802961,  localizada  no  Distrito  de  Nova  Califórnia,  através  da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Trata-se de análise e reposta a Pedido de Esclarecimento
formulado pela Empresa identificada como PSA PEUGEOT-CITROËN AUTOMÓVEIS,
conforme espelho de e-mail divulgado no Portal da Prefeitura de Porto
Velho e no Sistema Licitações-e, nos links relativos a este Pregão. 

I – DO RECEBIMENTO

O  e-mail  contendo  o  questionamento  da  Empresa  acima
identificada foi remetido ao e-mail informado em Edital às 08h35min de
07.05.2019  (fls.  169/170).  Considerando  que  a  data  de  abertura  do
certame está designada para o dia 13.05.2019, certifico a tempestividade
do Pedido de Esclarecimento, bem como, o expresso atendimento ao que
preceitua o item 2.3 do Edital, razão pela qual, passo à manifestação
conforme razões abaixo. 

II – DOS QUESTIONAMENTOS:

Questionamento: 

“Vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de V.S.as.
solicitar ESCLARECIMENTO ao Edital acima referenciado, o que faz nos
seguinte termo abaixo exposto:
Rodas aro 15
QUESTÃO:      O veículo que iremos ofertar possui rodas aro 14, podemos
participar do certame?
Destarte, requer seja aberto para que mais licitantes participem do
certame,  realizando  as  retificações  no  edital,  pois  assim  traria
economia  ao  erário,  respeitaria  os  princípios  da  isonomia,
impessoalidade e economicidade.
Eventuais  intimações  ou  decisões  quanto  a  presente  deverão  ser
encaminhadas ou enviadas à licitante solicitante por meio eletrônico.
Anexo ficha técnica do veículo para apreciação.
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Grata.
Att.,
Aline Braguim”

III - DO ESCLARECIMENTO

A  princípio  devemos  esclarecer  que  a  licitação  é  um
procedimento  administrativo,  ou  seja,  uma  série  de  atos  sucessivos
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coordenados, voltada de um lado, a atender o interesse público, e de
outro,  a  garantir  a  observância  dos  princípios  da  legalidade,
moralidade, isonomia, igualdade, bem como todos os princípios que regem
os  procedimentos  licitatórios,  de  modo  que  todos  licitantes  possam
disputar entre si, a participação em aquisições e contratações que as
pessoas  jurídicas  de  direito  público  entendam  realizar  com  os
particulares.

Diante dos fatos arguidos, considerando que a resposta não
depende da pregoeira e são de conhecimento e competência da Secretaria
Requisitante,  enviamos  o  Ofício  nº  331/SML/2019  e  o  pedido  de
esclarecimento  para  o  e-mail  da  Secretaria,  para  a análise  e
manifestação  a  cerca  dos  fatos  suscitados  e  em  Resposta  através  do
email, in verbis:

“Em  face  do  questionamento  do  Edital  ref  Pregão
Eletrônico nº 044/SML/2019 cujo o objeto é AQUISIÇÃO DE
VEÍCULOS  TIPO  FURGONETA  CABINE  SIMPLES,  ZERO  KM,
ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO (A), foi
feita  uma  análise ”in  loco"  de  alguns  veículos
(ambulância tipo furgoneta), que encontram-se no pátio
da Secretaria Municipal de Saúde, e após verificar com
a própria Divisão de Transportes - DITRAN, constatou-se
que o padrão da roda mais utilizada no veículo citado,
é o tamanho 14''  sendo assim, solicitamos a mudança do
descritivo  para  ARO  14'',  em  virtude  da  própria
padronização.”
Sócrates de A. Saraiva
Comissao Processual - SEMUSA 
Empresa: SEMUSA/PORTOVELHO
(69) 3901-2848
ou 
comissaoprocessual.semusa@hotmail.com

No  que  se  refere  às  aquisições  realizadas  mediante
licitação, deve a Administração Pública, em observância ao disposto no
art.  3º,  caput,  da  Lei  nº  8.666/93,  garantir  a  igualdade  na
participação dos licitantes e selecionar a proposta mais vantajosa, em
observância aos princípios básicos descritos na mencionada lei (art.
3º, caput e §1º). Destarte, dependendo do bem que se busca adquirir,
pode a Administração exigir características que melhor atendam às suas
necessidades,  com  base  na  conveniência  e  oportunidade,  sem  causar
qualquer ofensa aos princípios da competitividade, da igualdade e da
economicidade.

Pacificado o entendimento na Corte de Contas da União, deve-
se realizar republicação do instrumento convocatório, in verbis:

“Acórdão: 2561/2013 - Plenário
Enunciado:  Alterações  promovidas  no  edital que  repercutam
substancialmente  no  planejamento  das  empresas  interessadas,
sem a reabertura do prazo inicialmente estabelecido ou sem a
devida  publicidade,  restringem  o  caráter  competitivo  do
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certame e  configuram  afronta  ao  art.  21,  §  4º,  da  Lei
8.666/1993.” (grifamos)

Importa ainda relatar que, tal posicionamento é congruente
com o Decreto Municipal nº. 10.300/2006, em seu art. 4º, assevera que o
Pregão Eletrônico obedecerá, dentre outros, aos princípios básicos e
correlatos da legalidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade
administrativa,  vinculação  ao  instrumento  convocatório,  julgamento
objetivo e competitividade, bem como, o subitem 18.2 do Edital dispõe:
“Qualquer  modificação  neste  Edital  implicará  na  divulgação  destas
pelo(s)  mesmo(s)  instrumento(s)  de  publicação  em  que  se  deu  texto
original, reabrindo-se o(s) prazo(s) inicialmente estabelecidos, exceto
quando, inesquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas”. 

V – DA CONCLUSÃO

Pelo  exposto,  com  base  nas  razões  de  fato  acima
desenvolvidas, respondido o Pedido de Esclarecimento ofertado Empresa
PSA PEUGEOT-CITROËN AUTOMÓVEIS, decido remeter a presente resposta à
Empresa que o solicitou, divulgando-a também no link relativo ao Pregão
em  referência,  no  Portal  da  Prefeitura  de  Porto  Velho
(www.portovelho.ro.gov.br)  e  no  Sistema  Licitações-e  (www.licitacoes-
e.com.br), para que tenha a devida publicidade, devendo ser retificado o
edital  de  licitação  para  constar  as  alterações  decorrentes  desta
Decisão. 

Desta feita, primando pelos princípios e dispositi-
vos legais aplicáveis ao feito, bem como ao próprio Edital de Li-
citação e diante do exposto decidimos SUSPENDER por prazo indeter-
minado o mencionado certame.

Porto Velho/RO, 10 de maio de 2019.

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML
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