ATA DE REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, reuniram-se na
sede do poder executivo municipal, a Equipe de Apoio juntamente com o Pregoeiro
designados pela Portaria 456/2019 de 29/10/2019, para prestar esclarecimentos ao edital
de Pregão Eletrônico nº 001/2020, processo nº 045/2020, que trata de aquisição de um
micro-ônibus para a Secretaria Municipal da Saúde.
Foi analisado o pedido de esclarecimentos, da empresa Mattana Veículos
Ltda, a qual questiona se a Administração se propõe a realizar a alteração da capacidade
do tanque de combustível de no mínimo 100 litros, para no mínimo 90 litros. Relata que
esta modificação não altera a qualidade e funcionalidade do produto e que com isso será
aumentada a competitividade do certame. Após solicita que o prazo de entrega do veículo
seja alterado para 90 dias.
Sabemos que a descrição do objeto é prerrogativa da administração
pública, a qual especificou o produto que melhor atenderá as suas necessidades.
Consideramos que o volume do tanque de combustível, deve ser compatível com o
tamanho do veículo, seu consumo médio e a distância que estará sujeito a transportar.
Também para ilustração, consultamos a ficha técnica de diversas outras marcas que
fabricam veículos compatíveis com o descrito no edital. A capacidade encontrada na
maioria deles é de 150 litros. Entendemos que o tanque de 100 litros já está no limite
inferior prudencial e aceitável para o veículo e que o certame terá competitividade,
portanto, será mantida a descrição atual.
Quanto ao prazo de entrega, já foi alvo de impugnação por parte de outra
empresa. O pedido foi deferido e já foi alterado o edital para que o prazo de entrega seja
de até 90 dias.
Nada mais havendo, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
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