
 
                   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo nº. 08.00053/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 124/2018
Objeto:  Aquisição  de  Ambulância,  visando  atender  à
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

I. DO RECEBIMENTO DO ESCLARECIMENTO:

A empresa EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ:
05.163.253/0001-08,  por  meio  do  e-mail
licitacao@emporimcs.com.br,  apresentou  esclarecimento  ao
Edital do Pregão Eletrônico nº. 124/2018, nos 09 dias do
mês de novembro do ano de 2018.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os  presentes  pedidos  de  esclarecimentos  não  comportam
análise  de  cabimento  ou  rigorismos  quanto  à  forma  de
apresentação, porquanto tem por finalidade aclarar ponto
obscuro ou necessário a melhor compreensão dos termos do
instrumento convocatório para formulação de proposta pelo
licitante  interessado,  cabendo  entretanto  a  análise
relativa a tempestividade. 

O pedido de esclarecimento deve estar tempestivo conforme
o  disposto  no  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, no dia 09.11.2018, com a disputa do Pregão
Eletrônico  nº.  124/2018  marcado  para  04.11.2018.  Isto
posto,  diante  da  tempestividade  do  Pedido  de
esclarecimento, acolho o referido esclarecimento, razões
pelas quais, passamos a análise, quanto aos demais, apesar
da intempestividade, segue a resposta.
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I. DO PEDIDO:

“Nós  da  empresa  Emporium  Construtora  Comercio  e
serviços,  CNPJ.  05.163.253/0001-08,  a  mais  de  10
anos no mercado, fornecendo Ambulâncias e veículos
transformados, vimos através deste tempestivamente,
pois  temos  o  interesse  em  participar  do  pregão
eletrônico  nº124/2018  a  ser  realizado  na  data  de
14/11/2018. 
Questionamos o veículo especificado em edital, pois o
mesmo solicita um veículo “Tipo Furgão com carroceria
em aço e original de fábrica, longo, de teto alto” e
a também solicita que o mesmo seja do tipo “traçado
4x4”.
Temos em tela uma dúvida pois temos em nossa linha de
fornecimento o veículo Renault Master L3H2 que possui
todas  as  dimensões  descritas  no  item  1.1  e
características que atendem plenamente ao edital do
item 1.2 adiante, exceto pela tração 4x4.
Quanto  a  tração  4x4  informamos  que  no  mercado
nacional não existe veículo tipo furgão que possua
tal  característica.  Caso  o  real  interesse  desta
administração  seja  um  veículo  com  a  tração  4x4
informamos que para este projeto seria necessário a
adaptação do veículo em uma caminhonete entretanto
para  as  especificações  da  adaptação  seriam
necessárias várias alterações em seu descritivo.
Diante  do  exposto  caso  o  real  interesse  seja  no
veículo do tipo furgão  e para darmos celeridade ao
processo de aquisição e não se fazer necessário sua
remarcação  para  ratificação,  sugerimos  que  por  se
tratar de uma errata que seja feito apenas um aviso
no  sistema  do  BB alterando  os  dizeres  conforme
sugestão:
-  No  ANEXO  I  DO  EDITAL,  ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS/QUANTITATIVOS,  onde  se  lê:“traçada  4x4”
leia-se “tração 4x2”.
Sem mais para o presente, renovamos nossos votos de
elevada  estima  e  consideração,  colocando-nos  à
disposição para quaisquer esclarecimentos.”

II. DA ANÁLISE TÉCNICA:

O pedido de esclarecimento foi encaminhado à
Secretaria  Municipal  de  Saúde,  para  analisar  o
questionamento e deliberar acerca do objeto. Como Órgão
requisitante, o mesmo manifestou-se por meio do Ofício n.
5210/DAB/GABINETE/SEMUSA, nos seguintes termos:

“Em  resposta  ao  Ofício  n  1029/2018/SML,
informamos  que  a  descrição  correta  do  objeto
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solicitado é AMBULÂNCIA Tipo A – Simples Remoção
Tipo Pick-up 4x4. (…) Sendo assim, solicitamos
que  a  Superintendência  Municipal  de  Licitação
nos  envie  o  processo  08.00053/2018  para  que
sejam feitas as devidas correções/adequações.” 

III. DA CONCLUSÃO:

Prima  facie,  esclareço  que  independentemente
de a Administração solicitar as características mínimas do
bem a ser adquirido, cabe enfatizar os ensinamentos de
Justen Filho, Marçal, que: “Nada poderá ser decidido além
do constante no Edital. A descrição do objeto da licitação
contida no edital não pode deixar margem a qualquer dúvida
nem admite complementação a posteriori. Entre a opção de
uma descrição sucinta e uma descrição minuciosa, não pode
haver dúvida para a Administração Pública. Tem de escolher
a descrição completa e minuciosa. Certamente, a descrição
deve ser clara. Mas “minúcia” não significa “obscuridade”.
Se a descrição do objeto da licitação não for completa e
perfeita,  haverá  nulidade  […]  São  os  princípios
norteadores  da  licitação  a  “vinculação  ao  edital”  e  o
“julgamento objetivo”.” 

Cumpre consignar, que a manifestação da Secre-
taria Municipal de Saúde, órgão requisitante, induz à ina-
fastável a necessidade de melhor análise dos fatos susci-
tados em decorrência natureza técnica e a correção/adequa-
ção do Objeto, em observância aos princípios aplicáveis às
licitações, as jurisprudências e a legislação.

 
Ex positis, com base nas razões de fato e de

direito  acima  desenvolvidas,  recebo  o  pedido  de
esclarecimento  interposto  e  encaminho  os  devidos
esclarecimentos  do  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº.
124/2018, nos termos da legislação pertinente, informando
ainda que o edital  passará pelas alterações pertinentes,
sendo republicado nos mesmos meios de divulgação conforme
item 18.2 do Instrumento Convocatório e o §4º do art. 21
da Lei 8.666/93.

Porto Velho, 23 de novembro de 2018.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML
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