
Estado do Pará 	 Fs._____ 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	 \. 
Coordenadoria de Licitações e Contratos 	 Rubrica 

Parauapebas-Pará, 19 de Março de 2319. 

DE: Pregoeiro 

PARA: Empresas interessadas em participarem do PREGÃO PRESENCIAL no 9/2019-001 SEMAD 

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos 

sem motorista, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, para 

atender as demandas de todas as secretarias, coordenadorias e departamentos que fazem parte da Prefeitura 
Municipal de Parauapebas, Estado do Pará. 

ASSUNTO: ESCLARECIMENTO 

Dúvida enviada por WESLEY MELO da empresa PUMA LOCAÇÕES. 

Resposta 1 - O Pregoeiro informa que enviou os questionamentos feitos pela licitante à equipe técnica da 
SEMAD, sendo elaborada resposta, conforme documento em anexo, onde consta as respostas elaboradas 
pela equipe técnica da SEMAD, e as perguntas elaboradas pela empresa. 

Parauapebas, 19 de Março de 2019. 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
PARÁLAPEBAS - PÁ - CEP 68.515-000 
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MEMO N° 0058/19 - SEMAD/CA 

Farauapebas, 18 de março de 2019. 

De: SEMAD 
Para: CPL 
Att: Sra.  Fabiana Nascimento 
Coordenadora 

Em resposta ao pedido de esclarecimento da empresa PUMA LOCAÇÕES sobre 

edital n°. 9/2019-001 SEMAD, apôs análise do pleito, passamos as seguintes 

considerações: 

A empresa em seu primeiro questionamento solicita o desmembramento dos itens e 

a criação de itens exclusivos para microempresas e empresas de pequeno porte. Para 

tanto utiliza a Lei Complementar 123/06 para embasar o argumento, mais especificamente 

os artigos 42 a 49 que versa sobre o tratamento diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

A lei 123/06 diz em seu Art. 47. que: 

"Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e 

fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e 

simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção 

do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da 

eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. (Redação dada pela 

Lei Complementar no 147, de 2014)" 

E noArt. 48. 

"Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 

administração pública: (Redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 2014) 

1 - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de 
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até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 

2014) 

1.3 

li! - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, 

cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e 

empresas de pequeno porte. (Redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 2014) 

Portanto, cabe alertar que a incidência dos benefícios estatifidos no artigo 48 está 

diretamente condicionada à ocorrência, ou não, de uma ou mais hipóteses tratadas no 

artigo 49, a saber: 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 46 desta Lei Complementar quando: 

- (Revogado); (Redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 2014) 

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes 

de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou 

representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos 1 e II do 

art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de 

microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso 1 do art. 

48. (Redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 2014) (grifo nosso) 

Desta forma, baseado no inciso III, a Administração manterá as condições do Edital, 

visando tão somente a vantajosidade para a Administração. 

No segundo questionamento a empresa alega que o prazo estipulado á exíguo para 

a execução dos serviços, tendo em vista o prazo médio de entrega de veículos pela 
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fábrica. Ao final, a impugnante solicita alterações no Edital, de forma a elevar o prazo de 

entrega para, para, 45 (quarenta e cinco) dias. 

Inicialmente cumpre frisar que a estipulação do prazo para entrega de material é 

uma discricionariedade da Administração, que o fará conforme sua necessidade, levando 

em consideração a prática do mercado, visando sempre o interesse público. Não há 

dispositivo legal que imponha prazo mínimo para entrega de material. 

Não parece razoável que a Administração se ajuste à logística de entrega de uma 

determinada empresa, quando o mercado atual mostra-se capaz de atender ao solicitado 

no Edital. 

- 	 No terceiro questionamento a empresa alega que a possibilidade de aditivar o 

contrato por até 60 meses seria uma afronta as empresas da região, que deverão esperar 

5 anos para novamente terem oportunidade de participar e ganhar um certame. 

Neste ponto, informamos que a possibilidade de aditivar o contrato está amparada 

pelo art 57 inciso II da lei 8.666/93 que diz o seguinte: 

à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a 

sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços 

e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação 

dada pela Lei n° 9.648, de 1996)" 

Portanto a solicitação é improcedente. 

No quarto questionamento a empresa sugere que seja criada demanda para 

veículos 1.0, bem como a substituição das camionetes 4x4 por veículos do tipo pick-up tipo 

saveiro por entender que o objeto escolhido pela Administração não é necessário. 

Aqui reforçamos que a escolha dos objetos a serem licitados é uma 

discricionariedade da Administração, que o fará conforme sua necessidade, visando 

sempre o interesse público. 

Assim sendo, os objetos serão mantidos no Edital. 
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Ante o exposto, conhecemos da impugnação para, no mérito, julgá-la improcedente, 

mantendo-se inalterados os termos do edital. 9/2019-001 SEMAD. 

Atenciosamente, 

- 

Céssio André e Oliveira 
Secretário Municipal de Administração 

Decreto n° 01212017 
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