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ASSUNTO: 1º ESCLARECIMENTO 
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOPOLIS – MINAS GERAIS 
 
REF.:  PE nº 001/2020 
 
OBJETO: Aquisição de 06 (seis) veículos zero quilômetros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
e Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo: 01 (uma) Ambulância Tipo B, 02 (duas) Minivans, 01 (um) Veículo 
Popular, 01 (uma) Ambulância Tipo A e 01 (um) veículo de passeio. 

 
Prezados Senhores,  
 
A JUPITER LICITAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.523.829/0001-05, situada à Rua José 
Flora, n° 70, Bairro: Leticia, BH/MG, vem solicitar esclarecimentos ao edital da licitação em epígrafe, 
conforme descreve: 
 
 
Questionamento 01. Edital – Cláusula 15 – Das obrigações da contratada – item 15.1.3, diz: 

15.1.3 - Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo de até 60 
(sessenta) dias corridos no local pátio da Secretaria Municipal 
de Transportes, localizado na Rua Fernando Lima, nº 315, 
Centro, Caetanópolis/MG, no horário de 07:00 às 13:00, 
juntamente com a emissão da ordem de compra, mediante 
agendamento prévio junto ao CONTRATANTE. 

Consoante Edital, o prazo para entrega do objeto deverá ser “no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias 
corridos”. 
 
No entanto, o prazo estabelecido não pode prosperar, visto que limita a competitividade e frustra o próprio 
escopo do processo licitatório, processo intimamente relacionado ao planejamento dos gastos públicos 
e ao controle de contas. 
 
Sabemos que em toda licitação a empresa contratada possui prazo de entrega do objeto licitado, prazo 
este que a mesma toma conhecimento através do Edital, antes mesmo da contratação. 
 
Tratando-se de prazo do qual a licitante toma conhecimento anteriormente à sua participação, este deve 
ser seguido à risca, sob pena de aplicação de penalidade, tudo previsto em sede de Edital. 
 
Representamos a montadora Renault, a qual pretende participar do certame ofertando o veículo modelo 
Master Furgão, COM FATURAMENTO DIRETO DE FÁBRICA, o qual apresenta excelente relação-custo 
benefício, além de possuir excelente qualidade ao fim que se destinam. 

Outrossim, o prazo de entrega do veículo está vinculado na ampla competitividade e ao devido 
procedimento de vendas ao governo, o qual é diferenciado, uma vez que não tendo a montadora o veículo 
pronto em seu estoque, faz-se necessário a solicitação de produção, a qual é iniciada somente após o 
recebimento do empenho. 

Conforme noticiado e vivenciado mundialmente, a pandemia ocasionada pela disseminação do COVID-19 
tem afetado a economia mundialmente, atrasando ou até mesmo impossibilitando importações, obrigando 
empresas a demitirem seus funcionários, suspenderem seus contratos, pedirem empréstimos etc. 

Importante ainda lembrar que neste tipo de negociação deve ser levado em consideração a distância entre 
os Estados de partida e destino e, ainda, os tramites de empenho, faturamento, preparação do veículo e 
revisão de entrega, bem como transformação do veículo em ambulância. 
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Conforme edital, esta Administração exige que os veículos sejam entregues o prazo não superior a 60 
(sessenta) dias corridos, entretanto o período indicado é insuficiente e traz insegurança jurídica aos 
fornecedores. Porém, o prazo adequado, que compreenderia a participação destas montadoras seria 
mínimo 120 (cento e vinte) dias, abarcando diversas regiões, não apenas empresas próximas do local de 
entrega, o que caracteriza tratamento dispare entre as empresas e limita a competição, reduzindo 
significativamente a probabilidade de adquirir uma proposta e custo equânime ao ofertado pelo mercado. 

Assim o prazo indicado por este ilustríssimo Órgão, deve ser dilatado para no mínimo 120 (cento e 
vinte) dias, e caso esta demanda não seja atendida solicitamos que este ilustríssimo pregoeiro tenha 
opções como solicitações de prorrogação do prazo de entrega, regulamentado pela Lei de Licitações 
8.666/1993, em seu Art. 78, Inciso IV, que eximem empresas fornecedoras de penalidades com 
justificativas. 

Ressaltamos que ao estabelecer um prazo ínfimo acredita-se que as montadoras/concessionários estejam 
com veículos em estoque para pronta entrega, contudo atualmente esta não é a realidade, pois os 
veículos estão sendo fabricados no momento do pedido, o que mais uma vez demonstra cabalmente a 
necessidade de um prazo  adequado para entrega, atendendo aos requisitos de qualidade, eficiência, para 
atender o Órgão em suas necessidades. 

Desta forma salientamos que nosso intuito é a de atender da melhor forma a Administração, e lhe ofertar 
um produto propício, solicitando um maior prazo se atentando esta Administração aos princípios da 
razoabilidade/proporcionalidade e o princípio da finalidade. Ademais o prazo estabelecido pode ser 
suscetível de alterações, permitindo que as empresas possam apresentar pedidos de prorrogação 
do prazo de entrega, proporcionando dilação de prazo em caso de inconvenientes que podem 
suceder no momento da execução. 

Diante de todo exposto, requeremos que esse órgão licitante efetue a dilação de prazo para no mínimo 
120 (cento e vinte) dias para entrega dos veículos, com o propósito de que a aquisição seja satisfatória, e 
bem sucedida, conquistando um produto de qualidade com custo adequado, além de ser a execução do 
contrato. 
________________________________________________________________________________ 
 
Questionamento 02. Minuta do Contrato – Cláusula 06 – Da dotação orçamentária – item 6.1, diz: 
 

6.1 - As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à 
conta das seguintes dotações orçamentárias: 
02.08.02.10.302.0050.1033.4.4.90.52.00 – Ficha 326 – F.R. 1.55 
02.08.02.10.302.0050.1033.4.4.90.52.00 – Ficha 326 – F.R. 1.02 
02.08.02.10.302.0050.1033.4.4.90.52.00 – Ficha 326 – F.R. 1.54 
02.08.02.10.301.0050.2068.4.4.90.52.00 – Ficha 289 – F.R. 1.55 
02.08.02.10.301.0050.2068.4.4.90.52.00 – Ficha 289 – F.R. 1.02 
02.08.02.10.301.0050.2070.4.4.90.52.00 – Ficha 526 – F.R. 1.55 
02.08.02.10.301.0050.2070.4.4.90.52.00 – Ficha 526 – F.R. 1.02 
02.08.02.10.302.0050.2076.4.4.90.52.00 – Ficha 352 – F.R. 1.55 
02.08.02.10.302.0050.2076.4.4.90.52.00 – Ficha 352 – F.R. 1.02 
02.09.03.08.243.0080.2062.4.4.90.52.00 – Ficha 450 – F.R. 2.56 

 
 
Pergunta: Gentileza nos esclarecer se a verba será federal ou estadual? 
 
Caso seja federal, gentileza nos encaminhar cópia/extrato do recurso para que possamos encaminhar a 
montadora. 
________________________________________________________________________________ 
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Considerações Finais: 
 
A inclusão ou publicação das respostas a impugnações e esclarecimentos em sites não libera a 
obrigatoriedade da administração em, caso no acolhimento ou na análise de tais insurgências sua 
resposta modifique de alguma forma a formulação das propostas ou documentos, é regra legal a 
obrigatória republicação do edital com modificação da cláusula e reabertura do prazo de publicidade – no 
caso do pregão, 8 dias úteis (art. 4º, V, L. 10520/02), agendando nova data para realização do pregão, 
conforme art. 21, §4º, Lei nº 8.666/93, aplicável subsidiariamente ao pregão: 
 

§4º.  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas. 

 
Ou seja, em obediência ao parágrafo 4° do artigo 21 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, 
as alterações ora realizadas devem ser divulgadas da mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-
se o prazo inicialmente estabelecido. 
 
Desta forma, pedimos que proceda a análise do referido esclarecimento e, consequentemente acatem o 
pedido com a republicação do edital, a fim de garantir maior segurança para o fornecimento do ponto de 
vista dos fornecedores interessados, viabilizando-se, sem sombra de dúvidas, um número maior de 
participantes à disputa, concedendo-lhe maior competitividade para a obtenção da proposta mais 
vantajosa. 
 
Sendo o que se apresenta para o momento, desde já agradecemos antecipadamente a atenção 
dispensada, e aproveitamos para enaltecer os protestos de elevada estima e distinta consideração.  
 
 

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2020. 
 

 
 

Hairine Cota Costa 
Júpiter Licitações Ltda. 


