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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MANDIRITUBA/PR 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 02/2022 

ABERTURA: 20/01/2022 ÀS 09:00 HRS 

 

OBJETO: 01.1 A presente licitação do tipo de menor preço, a preços fixos, tem por objeto a aquisição 

do(s) equipamento(s) abaixo descrito(s) e de acordo com demais especificações constantes do anexo 

07 - características técnicas. 

 

 Sr. (a). Pregoeiro (a),  

 

    A RENAULT DO BRASIL S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

00.913.443/0001-73, com endereço na Avenida Renault, nº 1.300, Roseira de São Sebastião, na 

Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, doravante denominada RENAULT, por seu 

procurador infra-assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar seu 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL em referência, nos seguintes termos:  

 

I. INTRODUÇÃO 

 

    A RENAULT teve acesso ao Edital e constatou que, tal como 

formulada a licitação, haverá enorme restrição do universo de ofertantes, por desatendimento a 

diversos dispositivos das Leis nºs 10.520/02 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 alcançarão a 

paralisação da licitação pelas instâncias de controle. A RENAULT pede vênia para sustentar abaixo 

as razões que fundamentam o presente esclarecimento.  

 

II. TEMPESTIVIDADE  

 

    A licitação em epígrafe tem sua Sessão Pública de Abertura das 

propostas agendada para o dia 20 de janeiro de 2022, às 09h00 min., sendo o prazo e as normas 

para impugnação regulamentados pelo artigo 12 do Decreto nº 3.555/00, nos seguintes termos:  

 

 “Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento 

das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.” 
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    Levando-se em conta o prazo estabelecido, bem como considerando 

que a data fixada para abertura das propostas, deve ser a presente impugnação considerada, nestes 

termos, plenamente tempestiva. 

 

III. DOS ESCLARECIMENTOS  

 

DAS REVISÕES – ITEM 01 

 

O edital exige em sua especificação: 14.3 Após o período de garantia 

de 12 (doze) meses, a proponente fica obrigada, às expensas do município, por prazo não inferior a 

60 (sessenta) meses, disponibilizar oficina de manutenção e assistência técnica no estado do paraná, 

bem como garantir a disponibilização, se necessário, de peças. 

 

Contudo, não restou claro em edital se as revisões (manutenção 

preventiva) serão custeadas pela contratante ou contratada, estando essas sujeitas às obrigações 

praticadas no mercado. 

 

Ocorre que, sendo a cargo da contratada, a empresa necessita 

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

há necessidade de um esclarecimento sobre a quantidade de revisões ou ao menos a média de 

quilometragem mensal/anual para ser levantada a quantidade/custo no valor final do veículo, visto 

que as revisões deverão ser conforme o programa de manutenções preventivas da requerente. 

 

Desde modo, solicita-se esclarecimento sobre 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. 

 

DA ENTREGA TÉCNICA – ITEM 01 

 

O edital exige em sua especificação: Frete com entrega técnica e 

treinamento (mínimo 01 (um) operador (es), pelo período de 08 (oito) horas. 

 

Ocorre que o veículo a ser fornecido trata-se de veículo simples, com 

configuração de série, sem transformação, sendo assim solicita-se esclarecimento da necessidade do 

treinamento do operador por 08 (oito) horas. 

 

IV. DOS REQUERIMENTOS 

 

Por todo o exposto, requer-se:  
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a) O recebimento do presente recurso, tendo em vista sua 

tempestividade;  

b) O esclarecimento sobre 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; 

c) O esclarecimento da necessidade do treinamento do 

operador por 08 (oito) horas. 

 

Por fim, aguardando pelas providências cabíveis, coloca-se à 

disposição para esclarecimentos complementares que eventualmente entenderem necessários, por 

meio do endereço eletrônico renault.licitacoes@gvp.net.br ou telefone (41) 98843-3212.  

 

    Termos em que, 

    Espera deferimento. 

    Curitiba/PR, 11 de janeiro de 2022 

 

 

 
RENAULT DO BRASIL S.A 

ALEXANDRE GONÇALVES DIAS – PROCURADOR 

CPF/ME nº 149.285.878-12 / RG nº 2441782-0 SSP/PR 

Fone: (41) 98843-3212 – renault.licitacoes@gvp.net.br 
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