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NISSAN DO BRASIL AUTOMÔVEIS LTDA
-

Rodovia Nissan, 1.500, Polo lndustrial
Resende - Riô de Janeiro
21531-800
www.nissan,com.br

tLUSTRíSSTMO (A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA/PA

PREGÃO ELETRÔNICO NO: 18/2020

ABERTURA: 18/08/2020 10:00

OBJETO: "Aquisição de um veículo tipo caminhonete pick-up, zero quílometro, nova para atender a demanda

da secretaria municipal de agricultura e abastecimento do município de ltaituba"

Sr (a). PÍegoeiro (a),

t. INTRODUÇÂO

A NISSAN teve acesso ao Edital e constatou que, lal como Íormulada a licitação,

haverá enorme restrição do universo de ofertantes, por desatendimento a divêrsos dispositivos das Leis nos

10.52ol\2 e 8.666/93, as quais tem aplicação subsidiária à modalidade de Pregão.

Tal vício do Edital, se não corrigido tempestivamente, poderá comprometer a

higidez jurÍdica do certame, com consequências que certamente alcançaráo a paralisação da licitaçáo pelas

instâncias de controle. A NISSAN pede vênia para suslentar abaixo as razões que fundamentam a presente

impugnação.

II. TEMPESTIVIDADE

A licitaçáo em epÍgrafe tem sua Sessão Pública de Abertura das propostas

agendada pâra o dia 18 de agosto de 2020, às 10:00 min, sendo o pÍazo e as normas para impugnação

regulamentados pelo artigo 12 do Decreto no 3.555/00, nos sêguintes termos:

"Ar1. 12. Até dols d/as úÍeis anÍes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatÓrio do

pregão."

Levando-se em conta o prazo estabelecido, bem como considerando que a data

1/S

.NtssaN,

A NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., iNSCTitA NO CNPJ/MF SOb O NO

04.104.117t0007-61 , com endereço na Rodovia Nissan, no 1.500, Polo lndustrial, na Cidade de Resende, Estado

do Rio de Janeiro, doravantê denominada NISSAN, por seu procurador infra-assinado, vem respeitosamente à

presenÇâ de Vossa Senhoria, apresentar seu PEDtDo DE ES9LARECTMENTO E IMPI.|GNACÃO Ao EDITAL

'eterência. nos segu rntes termos:



NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

Íixada para aberlura das propostas, deve ser a presente impugnação considerada, nestes termos, olenamente

tem estiva

III. OOSESCLARECIMENTOS

DA COR _ ITEM 01

Solicita-se o esclarecimento acerca da cor do veÍculo. uma vez que a mesma

Não consta em edital o local onde o(s) veículo(s) deve(m) ser entregue(s).

Sendo assim, solicila-se esclarecim ento sobre o endere co do local de entreqa

dos veículos.

DAS REVISÕES _ ITEI\4 O1

Conludo, referente à manutenção preventiva não restou claro em edital se as

serão custeadas pela contratante ou contratada, estando essas sujeitas às obrigaçóes praticadas no

Rodouu Nrmn, I J00, lolo lttdttifital
Rcsende - Rio de Jâneiro
2?537-800
www.nissan,com.br

revrsoes

mercado

Sendo a cargo da contratada, a empresa participante da licitação necessita

englobar em seu custo o valor das revisÕes caso estas sejam custeadas pela mesma. Dessa forma há

necessidade de um esclarecimento sobrê a quantidade de revisões ou ao menos a média de quilometragem

mensal/anual para ser levantada a quantidadeicusto no valor final do veículo, visto que as revisões deverão ser

feitas a cada 10 (dez) mil quilômetros rodados conforme o programa de manutenções preventivas da requerente.

Desdê modo, esclarecim 1 S as revisõe steadas

solicita-se 2) a quantidade deempresa vencedora ou pela r.Admini stracão. sendo m ônus oara emore

revtsoes a erem custeadas oela emDresa. ou uma referência da média dê ou ilometraoem oara ser realizado o

cálculo de uantidade destas revisõês ) ainda. sendo a oa rantia da êmoresa maior3 oue a oarantia solicit ada

em edital, qual orevalecerá oara as referidas revisões

IV. DAS CLÁUSULAS IMPUGNADAS

2t9

illEgÂu

não consta no edital.

DO LOCAL DE ENTREGA - ITEM Oí

É texto do edital: "3.5. previsAo de revisões recomendada pela montadora"

DA I,4OTORIZAÇÃO _ ITEN4 O1



NISSÂN DO BRASIL AUTOMÔVEIS LTDA

Rodoviâ Nissan, 1.500, Polo Induslrial
Resende - Rio de Janeiro
21531-800
www.nissan,com.br

E texto do edilal: "motorização minima de 2.4 - potência mínima de 180cv"

Ocorre que, o veículo a ser apresêntado pela Requerente' possui motorização

de 2.3 I 16 válvulas, Turbo Diesel c/ intercooler e injeçâo dirêta, com potência de 160 cv @ 3.750 rpm e torque

de 41 kgfm @ 1 .500-2.500 rpm.

O sistema de motor oferecido pela Requerente gera uma maior potência ao

veículo, com maior Segurança, diminuindo a temperatura do motor, pois possui Sistema de injeção direta de

Combustível,oqualpermiteummelhoraproveitamentodaenêrgiadisponíVel,resultandonoaumentodo

rendimento do motor e redução no consumo de combustivel, proporcionando maior eficiência.

Ainda' cabe informar que o motor oferecido pela requerente possui torque

máximo de 41 kgfm o qual e atingido em um regime de rotação relativamente baixo, entre 1'500 e 2 500 RPM' o

que signiÍica que toda a Íorça está disponível nessa faixa de giro proporcionando respostas mais Íápidas ao pisar

no acelerador. o torque é o Íesponsável pela capacidade do motor produzir força molriz, ou sêja, o movimento

giratório. E essa Íorça que faz o veículo sair da inércia, arrancar e vencer ladeiras íngremes sem que haja a

necessidade de efetuar muitas tÍocas de marchas. Tudo isso, aliado ao câmbio manual de 6 velocidades com

escalonamento curto nas marchas mais baixas proporciona um ótimo desempenho a picape, mesmo possuindo

160 cv.

Logo, diante das razóes arguidas entendemos que a diferença entre a potência

solicitada no edital e a oferecida pela requerente é irrisória, náo devendo ser um motivo para restringir a

participação de um licitante, em se tratando de bens comuns'

DOP O DÉ ENT EGA_I tl 01

Étextodoedital:S.3.oprazoparaentregadoveículo,serádeatéa60

(sessenta) dias corridos, contados a paftír do recebimento da ordem de compra "

Ocorre que tal exigência impede lanto a Requerente quanto inúmeras

Montadoras de participar deste certame, tendo em visla que o tempo de montagem final ê envio ao

concessionário ultrapassará esse período, podendo demandar um prazo de até 90 (noventa) dias corridos para

que o procedimento de aquisição, preparaçáo, transformação, emplacamento' complementação de acessórios

exigidos em Edital e efetiva entrega dos veículos no Órgão demandante'

3/9

Dessa Íorma, requer-se, a alteracão do Edital, para que passe a conslar como

exioência mínima rmotorizacão mínima: 2.3 turbo diesel com ootência mínima a DaÍtir de 160 cvtr'



NISSAN DO BRASIL AUTOMÔVEIS LTDA

Rodovia Nissao, 1.500, Polo Induslrial
Resende - Rio de Janeiro
21537 -AO0

www.nissan,com,br

E fato notÓrio que eslamos passando por um momento crítico mundiat, o qual
assim como os demais, nosso paÍs está adotando medidas de isolamento social para evitar o colapso e a
propagaÇão da contaminaqáo.

As medidas legais que vêm sendo adotadas no mundo e no Brasil (União,
Estados e Municípios) possuem o objetivo de reduzir o contágio e os gravíssimos efeitos causados pelo novo
coronavírus (Covid-l9), porém os diversos entraves ao

signiÍlcativamente as atividades empresariais no país.

comércio mundial têm impactado direta e

também se enquadra 
""" """""t::t'"'"'::,Jffi:i:ffI::::',."',:il:I::^',il,::1"":'r:'J,T'#;

havendo o cumprimento diÍerenciado da obrigação por uma das partes, esta não responde por eventuais
inconvenientes causados à outra. Com efeito, a pandemia configuÍa "fato necessário, ou seja, algo supervenienle
e inevitável, Íora da programação, cujos eíeitos não eram possíveis evilar ou impedir", nos exatos termos do
parágrafo único do art. 393, do Código Civil.

Há relatos como quando ocorreu no passado em meados de 2009, durante a
epidemia de H1N1, tivemos inúmeros casos no judiciário que teve que 'flexibiliza/' alguns contratos, em vista de
que tratava-se de um caso inevitável, ou seja, não esperado por ninguém, mas que obviamenle afetava a todos,
por isso justificado e classificado como caso fortuito ou de força maior.

A pandemia deve ser tralada e considerada como um caso extraordinário, o que

necessita muilas vezes de medidas drásticas e ineditas a que estão sendo submetidas as pessoas Ííslcas e
jurídicas, pois, a cada dia, novas disposiçÕes, normas e regras são editadas pelo Poder público, surpreendendo

e afetando diretamente as atividades empresariais e de toda a economia, mas sempre priorizando o bem de
todos.

Diante disso, pode se considerar a epidemia, por si só um evento de força maior
ou caso fortuito, com muitas mêdidas imposlas pelo Poder Público visando combalê-la e que afetam diretamente
as atividades empresarias, caso, por exemplo, do decreto 46.973120, do Estado do Rio de Janeiro, com forte

impacto sobre a circulação de bens e pessoas entre a região metropolitana da capital e o interior do Estado, e
do recente Decreto determinando o fechamento de divisas do Estado do Rio.1

Deste modo, tendo em vista o a situação e o curto prazo de entrega da

mercadoria previsto no edital, razão pela qual urge necessário e imprescindível a alteragão do mesmo, nos

thttps://sindicarga.org.brlsindicargal2020lO3tlTtdecreto-no-46-973-de-16-de-marco-de-2020-reconhece-a-

sjtuacao-de-emergencia-na-saude-publica-do-estado-do-rio-de-janeiro/
4t9
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A mesma lei' em seu artigo 12' veda a vênda de veículos novospaÍa revendas'
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Rodovia Nissan, 1.500, Polo lndustrial

Resende - Rio de Jan§iro

27537-800
www.nissan.com.br

comparação obietiva das propostas' finatidade e da segurança iuridica, ora

acolhidos Pela artigo 5o' caput, da Co nstítuição da RepÚbtica de 1988 c/c adígo

da Lei no 8.666/1993, artigo 4o, do Decreto no 3.555/2000 e aftigo 5o, do

Decreto n" 5.450/2005, a Administraç ão Púbtica, nesse caso, o Tribunal Regional

Eteitorat de Alagoas, no Pregão EletrÔn ico n'48/2015 compel ido a acolher a

rt

trito cum mento d lei 729 79

AU rizad e ma nc são de co mercl liza

dos fabricantes."

"ESTADO DE SANIÁ ÇAÍARINA _ MUNICIPIO DE SAUDADES

õorrni"u^o" qe acatamos a IMPUGNAÇÁO ao item 18'1 do Edital quanto ao

;;rr;;" entrega e a solícitação de proibição de empresas s:ll a concessâo de

i,oÃ"r"atir*io fornecida pelo fabrícante (Lei 6 729/1979) e Deliberação

64/2008 do CONTRAN. "

das m sc ona s vida ece

a

iF fi4r| co aa LS o de veí lo ro ilo

o Íorneci e fab

da ou di a

"MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL _ PARANA

Quanto a ategação da Empresa de que o instrum ento convocatÓrío requer um

veiculo zero quilomentro com o primeiro em placamento em nome da

adminístração, e Para que lsso Possa ocorrer dentro da legalidade seria

necessârio que o edita Itrouxesse em suas c/ausu/as, a exigêncía de atendimento

ao fornecimento de veÍculo novo aneas or fabricante ou concessionário

credenciado, de fato pode ferir o PrincíPio da Iegalidade do Procedímento

licitatorio, isso Porque, revendas não detentoras de concessão comercial das

produtoras não Podem realizar o Prímeiro emPlacame nto, o qual sÓ Pode ocorrer

pela aquisiçâo do veiculo iunto ao fabrícante ou junto ao concessionârio

Porla nto. a e razào a emaresa impuQnan te."

Alegar restriç áo de participação dos demais concorrentes pelo cumprimento de

exigência prevista em lei especial como preco niza o artigo 30, lV da Lei 8 ô66/93' não pode ser considerado

como constitucional, mas sim como ilegal Desta forma solicita-se inclusá ono oresente edita I da exiqencia de

m re

O princípio da motivaçáo determina que a autoridade administrativa deve

apresêntarasrazÕesquealevaramatomarumadecisão.AmotivagãoéumaexigênciadoEstadodeDireito,

aoqualéinerente,entreoutrosdireitosdosadministrados,odireitoaumadecisáoÍundada,molivada'com

explicitaçãodosmotivos'Semaexplicitaçãodosmotivostorna.Seextremamentêdifícilsindicar,sopesarouaferir

a correção daqullo que foi decidido' por isso' é e§sencial que se apontem os fatos' as inferências feitas e os

fUndamentosdadecisão'Afaltademotivaçãonoatodiscricionárioabreapossibilidadedeocorrênciadedesvio

ouabusodepoder,dadaadiÍiculdadeou,mesmo,aimpossibilidadedêefetivocontrolejudicial,pois,pela

motivação, é possivel aferir a verdadeira intenção do agente'

DA EXIGENCIA DE CLÁUSULA RESTRITIVA SEM A DEVIDA

INDICAçÃO DE MOTIVAçÃO E JUSTIFICATIVA

71.)
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Rodovia Nissan, 1.500, Polo Industrial
Resende - Rio de Janeiro
27537 -800
ww1v.nissân.côm.br

A Constituição Federal não admite que as licitações contenham cláusulas
restritivas à participação dos interessados, expressamente no artigo 32, XXl, supra citado

A lei geral das licitaçÕes, n'8.666/93, traz os seguintes princípios:

"Ad. 30 A licitação destina-se a garantir a observância do principio constilucional da isonomia, a

seleçào da proposta mais vantajosa para a administração e a promoçáo do desenvolvimento

nacional sustentável e será procêssada e julgada em estrita conformidade com os princípios

ôáslcos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, cla

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do jutgamento objetivo e

dos que /hes são correlatos. (Redaçao dada pela Lei no 12.349, de 2010)

§ 1o E vedado aos agentes públiÇos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos aÍos de convocação, cláusulas ou condições que

comprometam, restrinjam ou írustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de

socledades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade,

da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impeftinente ou irrelevante

para o especifico objeto do contrato, ressalvado o disposfo nos §§ 5, a í2 deste aúigo e no art.

3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei no 12.349, de 2010)'

Então, por disposição constitucional e legal, as únicas exigências que a
adminisúação pode fazer dos interessados em licitar são aquelas indispensáveis ao cumprimento do contrato,

sob pena de violação do princípio da competitividade.

Diante do princípio relembrado e da ordem Constitucional, cabe à administração,

Íundamentar a conveniência e a relevância pública das exigências ora impugnadas. Apresentar o nexo de

causalidade entre o critério técnico exigido e/ou pontuável e o benefício em termos de favorecimento ao alcance

do objetivo da contratação, que devem estar claramente demonstrados e fundamentados no processo.

Por todo o exposto, requer-sê:

a) O recebimento do presente recurso, tendo em vista sua tempestividade,

b) O esclarecimento acerca da cor do veÍculo, uma vez que a mesma nào

c) O esclarecimento sobre o endereço do local de entrega dos veículos;

consta no edital;

8/9
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NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

Rodovia Nissân, I.500, Polo Industriâl
Resende Rio de Janeiro
21537-a00
www'nissan.com.br

d) O esclarecimenlo '1) se as revisões serão custeadas pela empresa
vencedora ou pela r.Administração, sendo com ônus para empresa, solicita-se 2) a quantidade de revisões a
serem custeadas pela empresa, ou uma referência da média de quilometragem para ser realizado o cálculo de
quantidade destas revisões, 3) ainda, sendo a garantia da empresa maior que a garantia solicitada em edital,
qual prevalecerá para as referidas revisões;

e) A alteração do Edital, para que passe a constar como exigência mínima
"motorização mÍnima: 2.3 turbo diesel com potência mínima a partir de 160 cv,,;

0 A âlteração do prazo de entrega 60 (sessenta) dias, para g0 (noventa)
dias,

S) A inclusão no presente edital da exigência de estrito cumprimento da lei

6.729179' lei íerrari, com a aquisiÇão de veículo zero quilometro por empresa autorizada e com a concessão de
comercialização fornecida pelo fabricante.

Por fim, aguardando pelas providências cabíveis, bem como pela republicação
do edital para a nova data, incluindo-se as alterações solicitadas (artigo 21, § 4" da lei no 8.666/93), coloca-se à

disposição para esclarecimentos complementares que êventualmente enlendêrem necessários, por meio do
endereço eletrônico nissan.licitacoes(Aconselvan.com ou telêÍone (41) 3O75-4491.

Termos em que,

Espera deferimento.

Curitiba/PR, 12 de agosto de 2020.

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.
ALEXEY GÀSTÀO CONSELVAN * PROCURADOR

CPFllvlF n'623.410.499-15 - OAB/pR Nô 22.350
Fonei (41)3075-4491 - nissan.ticilacoes@conselvan.com
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REPÚ81 ICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Aviso de Acolhimento e prorrogação do pregão Eletrônico n" O1gt2O2O

o Municlpio de ltaituba-Prefeitura Municipal,,através_do sr. Pregoeiro, n^o.uso de suas atribuiçôes legais, analisou o pedidode esclarecimento e impugnação ao edital de Pregão Etetrônião n'óralzozo, qrã ú, JolriJ"oij"tiro a aquisição de umveiculo tipo caminhonete pick-up, zero quilometro, Àova; com abártura marcada para o dia 1g de agosto de 2020; impetradapela empresa NISSAN DO BRASIL AUTOMOVETS LTDA, decidiu:

01 - Acolher o devido requerlmento;

02 - Prorrogar o prazo de abertura para o dia 0g de setembro de 2020, no mesmo horário e rocar.

As alteraçóes parciais ou totais sairão no prazo hábil e serão publicados no site: compraspúblicas, TCM-PA eTransparência do Município de ltaituba.

Itaituba-PA, de 17 de agosto 2020.

RONISON AGUIAR Às nàdôdeíorm: d eiârpo,noÀrsoN
HoLANqtoi,tÉsõIÂ/h c utÂHi:Âriffi ii,;üi)yiill

PREGOEIRO

Prefeitu ra Municipal de ltaituba



PREGÃO ELETONICO N.O O] 8/2020 - ?E

Município de Itaituba
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REPÚBL]CA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prêfeituro Municiool de ltoitubo

RESPOSTA À IMPUGNACÃO AO EDITAT

I- DAS PRETIMINARES

lmpugnoÇÕo inÍerposlo iempestivomenle pelo empreso NISSAN-DO

BRSIL AUIOMOVEIS LTDA, 
'inscrito no CNPJ sb o n" 04'104 11710007-61'

considerondo suo exibiÇÕo ocorrer no tempo hóbil' exotomenle como determino

ã áàiior oo certome e ort. t2 do decreto regulomentodor do procedimento em

comento.

II DO PEDIDO DE ESCTARECIMENTO DA EMPRESA, CONTORME ITEM II DO RECURSO'

A impugnonle conlesto especificomente:

DA COR . ITEM O]

Solicito esclorecimen'to sobre o cor do veiculo' umo vez que o mesmo

nÕo conslo no editol.

DO LOCAL DA ENTREGA - ITE OI

Nõo consto no editol o locol onde o veiculo deve ser enlregue'

DAS REAZÕES - ITEM OI

É texlo do editol: " 3.5. previsÕo de revisÕes recomendodos pelo

montodoro"

"Conludo, referenle Ô monutençõo preven'tivo nÕo restou cloro em

edilol se os ÍevisÕes serÕo custeodos pelo conlrotonle' esÍondo essos sujeitos às

ãÀrióoçoes proticodos no mercodo'; E oindo solicito esclorecimentos "se os

revisões serÕo cusleodos pelo empreso vencedoro do cerlome ou pelo

ÀáÁiÃtttãàá""; "o quonÍidode de revisões o serem cusleodos pelo empresos' ou

Rodovio Tíonsomozônico c/ Ruo DécimÔ' 5/n' Anexo oo Ginósio Munícipol - Belo Visio - CEP: ó8 l BO-000 -



REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Preteituro MuniclPol de ltoitubo

umo reÍerêncio do medio de quilometrogem poro ser reolizodo o cólculo de

quontidode deslo revisÔes" ;' "-;i";;;ã goionlio do empreso moior que o

n.ronlio solicitodo em eo'tá' ó'ã- p'uuotõttró poro os referidos revisoes '

ÉãnioiÃ.iontto iusliticodo no recurso do empreso'

III . DO PEDIDO DAS CLAUSULA IMPUGNANTES' CONSTANTE NO IÍEM IV DO RECURSO'

DA MOTORIZAÇÃO _ ITEM O]

"É iexto do edilol: "molorizoçÕo mínimo de 2 4 - potêncio mínimo de l80cv"

"ocorre que, o veÍculo o ser opresenrodo pelo 
l9^1'^tl"nt"' 

possui motorizoçÕo

de 2.3 I ló vólvulos, turOo Oiàsài cl intercooler e injeçoo direlo' com polêncio de

tóo cv @ 3.750 rpm e torq" ãé 41 kgfm @ l '500-2 500 rpm"

A lmpugnonte iustifico, conforme consto no recurso impetrodo' e

Solicilo olteroÇÕo no editol' veio:

"Desso formo' ÍegueI-se' o olletoção do Edilol' poÍo gue posse o

"on,'or 
.oml ";;;ã;;ü 

Àíni-oi -.molo,tizoção mínimo: 2.3 lurbo

diesel com iotáiá" mínimo o porl de 160 cv"'

DO PRAZO DE ENTREGA - ITEM OI

É lexto do edllol: "3 3 o prozo poro entrego go l::ulo' seró de oté o ó0

(sessenlo) dios corridos' <:c,"'áããi JJor.rir do re-cebimento do ordem de compro "

A requerente justifico conforme consto no recurso e pede exponsÕo do prozo'

vejo:

"Ocorrc gue lol exigêncio impede. lo/lto o Requeíenle guonlo

Ínúmeros ";';;;;;;" 
údicip-or desre cerÍome' Íendo em visto

oue o tem'oà-ãã'ãt'rás"' finol e' envio oo concesslonório

,rt,opo"o'o'!"'á=pã'ãáã'"ããa iia-o 
-aemonaot 

um pÍozo de oté

ço (novenro) ájás coridos poÍo que.o wocedimento de oquisiçõo'

p,.porcçaol'1ãffi;;;ã"empÍocomento' compÍeÍnenÍoçôo

Rodovio Íronsornozônico c/ Ruo Décirno' s/n' Anexo oo Ginótio Municipol - BeLo Visto - CEP: ó8 180{00 -
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RÉPÚBLICA FÊDERAÍIVA DO BRASIL

ISTADO DO PARÁ

Pref eituro MuniciPol de ltoitubo

de ocessórios exigidos em Edilal e efelivo enÍrego dos veículos no

órgão demondonte."

DA INCLUSÃO NO PRESENTE EDITAL DA EXIGÊNCIA DE ESTRITO CUMPRIIVIENTO DA LEI

6,729179. LÉI FÉRRARI,

Ler Ferrori."

definlçõo do cor veiculo,

Segundo o empreso impugnonle "O instrumento convocolório requer

um veículo zeÍo quilometro' eoto q"'" isso posso de foto ocorreÍ denlro do

leoolidode, serio necessorio que o editol 'trouxesse em suos clousulos' o exigêncio

#:i";;;;;;; o'o 
-táÃ"tià.nto 

de veículo novo openos por fobriconte ou

ãã"..ttiãnáii" credenciodo, nos lermos do Lei n" 6'729 /79 ' conhecido como o

o

lV-DAsRESPosIAsDoPEDIDoDEEsctAREcIMENTosDoMUNICIPIoDEITAITUBA.

Resposto sobre o coÍ do veiculo - ilem I

Este requisilo no verdode ficou sem

en'tretonto. o Munlcipio decidiu pelo cor "bronco"

Resposto ÍeÍeÍentê oo locol de enlÍego do veiculo - ilem I

A enlrego seró reolizodo no locol Sede do Municipio de ltoitubo'

conforme ;O óráuiiío no Minuto de Controto-Anexo lll do editol' ossim como 5e

tronscreve oboixo:

"7.1. O objeto dcvorá scr entrcgue no P'itio da Secretâria

Municipal de lnfraestrutura - SEMINFRA' localizado na

Rotlov. Transtmazônicn no s/n, Bairro Bela Vista' It:tituba-PA'

ou em outro locnl indicatlo pela ntesma' nos dias úteis da

Rodovio Tronsomozônico c/ Ruo Décimo' s/n' Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Visto - CEP: ó8 180-000 -

ITA IUBA'PA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESIADO DO PARA

Pref eiiuro MuniciPol de ltoitubo

semana (segunda à sexta), horário de 8h às 17h' Clausula

Sétimâ do da Minuta de Contrato'"

Resposto referenle "dos rozÕes - item 0l "

No que longe oo ilem opontodo "É texlo do edilol: 3'5' previsÕo de

revisÕes recomendodos pelo montodoro"

É cloro e notorio quondo umo empreso neoocio um veiculo' elo

determino os quontidodes d";"#t;; ;;;; "q';l; 
;"icuio' normolmenle jo estó

;:l;;; ;;;ilol do veícutoi enrÕo o empreso porriciponle do liciloÇÕo lem que

opontor em suo proposto quois os quontidodes' prozos ou quilometrogem rododo

eseresponsobilizó-lospelomôodeobro,porqueospeçossubstiluídosficomsob
o responsobilidode do controtonte'

Jó em referêncio o gorontio' o Municipio de ltoitubo quer sober

openos o úr e o prozo de gotonlio estipulodo pelo vendedoro'

DAS RESPOSTAS AS CLAUSULA IMPUGNADAS' CONSTANTE NO ITEM IV DO RECURSO

NesÍe quesiÍo - "DA MOTORIZAÇÀO - ITEM^O I ' o i:lTi" quesliono que o edilol

exige "motorizoçÕo mÍnimo de 2 a polêncio mínimo de 'l8ocv" e pretende

qpresenlor um veiculo .o' À*oto'i'oiot de 2-3 I ló volvulos' Turbo Diesel c/

intercooler e inieÇÕo on.to, to* õoiá'i<:io de lóo cv @ 3'150 rpm e torque de 4l

kgfm @ 1.500-2.500 rPm"

Porserossimcomditerençomínimosdepolênciodemotorsugerequeoeditol
sejo olterodo Poro:

"Desso íoÍmo, ÍegueÍ-se' o olÍeroçõo do Editol' poÍo que p9ls9 o

constot corio *'Üã;;'{ Àínimo""'motorizoção mínimo: 2'3 turbo

diesel com potênãio mínimo o partir de 160 cv"'

Rodovio Tronsomozôníco c/ Ruo Décimo' 5/n' Anexo oo Ginôsio Municipol - Belo visio - CEP: 6818&000 -
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REPÚBLICA FEDÊRAIIVA DO BRASIL

ESIADO DO PARA

PreíeituÍo MuniciPol de ltorluDo

Assi m, co n heÇo do impus n 9Ç' ? 1p-l"j"IX1?*§:':. l'.,-ffi'J?
AcoLHÉR iÀdi'eiüÊnrt' com o olteÍoçôo do doto oe

sem olteroÇÕo do hororto 
ltoilubo' 27 de ogosto de 2o2o'

À5'nadodeÍo'madlgilal Por

RoNrsoN AGUrA-R 
^.-_- HiiiJff;Â1,,,,, .

HoLANBâi?ô1íÂgÚHl dôIúad@" '' ''* o'oo

PREGOEIRO
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RÊPÚBLICA FEDÉRATIVA DO BRASIL. 
ESTADO DO PARA

MUNICIPIO DE ITAITUBA

ALTERAÇÃO 1O DO EOITAL REFERENTE AO PREGÂO PRESENCIAL N" 018/2020'

Olvlunicipiodeltaituba-PrefeituraMunicipal,atravésdosenhorPregoeiro'nousodesuasatribuiçÕeslegais'

resotve atteÍar o Edital de licitação de modalidade Pregão EletrÔnico n" 018/2020, que tem como objetivo

aquisiçáo de um veÍculo tipo câminhonete pick-up, zêro quiiometro' nova para atender a demanda da Secretaria

lMunicipaldeAgriculturaeAbastecimentodoMUnicÍpiodeltaituba,medianteaalteraÇâododispositivodoeditaI

a seguir:

No item 1,1, do Termo de Referência-anexo I do edital, onde se [ê: vEtculo rtpo

CAMINHONETEPICK-UPZEROKI\4,NOVA,CABINEDUPLACARROC.ERIAABERTA'COMCAPACIDADE'
No rvrNrMo, pARA 05 (ctNco) pasàaéernos' 04 (ouATRo) PoRTAS' ANo/MoDELo MlNlMo 2020/2020'

coM MOTORIZAÇÃo MlNll\ilA oe z.+l rnnÇÂo 4x4; DIREÇÁO HlDnng;16O' CAMBIO MANUAL COM 06

(sErs) r\,rARcHAS A FRENTE r or iuue)'nEt coMBUsIvEL-DIESEL' PorENclA MINIMA DE 180cvi

ARCONDICIONADO, VIDROS ELEINràOS 
,OINNTEINOS 

Ê TRAZEIROS' TRAVAS ELETRICAS TAPETE DE

BoRRACHA'AIRBAG.cAPAcIDADEDECARGADENoMINI|\,loloooKc.col\4GARANTIAMINIMADÉ
O3(TRES)ANOS

Leia-se: vÉlculo rlPo cAMINHoNETE PlcK-uP zERo KM' NovA' oABINE DUPLA cARRocERIA

ABERTA, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE, NO MINIMO' PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS' .04

(ouATRO) PORTAS, ANOiI\4ODELo 
-MlNlMO 

2O2O]2O2O' COM MOTORIZAÇÁo MINIMA OE 2',3 TUABO

;;ir'il:lqaÇlo +ia, orneçÂo s,oúu.rco, cAMBTO MANUAL coM 06 (SEts) tvlARcHAS A FRENTE F

O1 (UMA) RE; COIVBUSTIVEL DIESEL, POTÉNCIA MINIMA DE '16OCV: ARCONDICIONADO' VIDROS

ELETRrcos DTANTEIRos r rnozirnós, TRAVAS ÉLETRIoAS' TAPÉTE DE BoRRAcHA' AIRBAG'

CAPAoIDADEDÉCARGADENo|v]lNllv]oloooKc,coMGARANTIAMlNllV]ADEo3(TRES)ANoS'

No item 3.3. do Termos de Referência-anexo I do edital' onde se lê: O prazo para entrega do veiculo' será de

até a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra'

O prazo para entrega do vêículo, será de até a 90 (noventa) dias corridos' contados a partir do
Leia-se
recebimento da Ordem de comPra

Os demais termos do edital permanecem inalterados' salvo decisóes em contráno

RONISONAGUIAR lãüifl""tf,ltsi,!;ltarporRoNIsoN
H O LAhoEliAPAEq4ffi $fi!flfr 9u6o' 2020 08 27 I s:s 7: r s'o3 oo'

Pregoeiro


		2020-08-27T16:39:28-0300
	RONISON AGUIAR HOLANDA:98145584272




