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EDITAL 005/2017 

PREGÃO PRESENCIAL 

(COMPRAS) 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BAGÉ 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 

ZERO KM. 

A Câmara Municipal de Vereadores de Bagé, através do Pregoeiro,  

Considerando solicitação de esclarecimento encaminhada pela empresa Ford Superauto, 

através do Ofício nº 085/2017G&F; 

Considerando a tempestividade do expediente supracidade; 

Considerando o mérito de seu conteúdo, que pede a alteração das especificações, em 

resumo, da motorização de 1.6 para 1.5 e da capacidade do porta malas de 480 para 445 

litros; 

Considerando as condições do edital e especificações contidas no termo de referência; 

Considerando o princípio da ampla participação, competitividade, razoabilidade e interesse 

público; 
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Resolve indeferir o pedido de alteração no edital. Com base nos seguintes motivos: 

O termo de referência é um documento que expressa somente o resultado de uma série de 

reflexões a cerca das reais necessidades da Câmara de Vereadores. No caso específico, a 

referida licitação, inicialmente, visava adquirir um veículo 1.8 com porta malas de 560 litros.  

Face à pesquisa de preços de mercado, verificou-se que pouquíssimos veículos se 

enquadravam na demanda desejada. Ou seja, a Câmara já cedeu em sua real necessidade 

para que houvesse uma competição mais justa, ampla e em igualdade de condições já 

sendo aplicado o princípio da razoabilidade. 

Alterar o termo de referência provocaria um efeito cascata, pois outros carros, 1.4, com porta 

malas de 410 litros, por exemplo, com padrões de desempenho aquém da real necessidade 

da Câmara de Vereadores, também solicitariam a alteração para adequarem nossa 

demanda à sua realizada, quando do contrário é justo.  

Certo da compreensão agradeço pelo interesse, e, ainda, acredito que, dentro do seu 

escopo de veículos exista um carro dentro das condições mínimas do edital e com o padrão 

de qualidade esperado. 

 

Bagé, 9 de maio de 2017. 

 

CRISTIAN GONÇALVES BERNY DE OLIVEIRA 

Pregoeiro 

 

 

 


