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ESCLARECIMENTOS 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2022 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS, ACESSÓRIOS E 

LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA 

MANUTENÇÃO DA FROTA DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR. 

 

REF: ESCLARECIMENTOS /IMPUGNAÇÃO OFERTADOS POR CONFIANÇA TRATORES 

PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 Após análise mais apurada do pedido de esclarecimento em epígrafe, forçoso reconhecer que 

assiste razão ao requerente. 

 Prevê o item fustigado: 

4.4 – não apresentarem comprovante de contrato válido, e em vigor, com sistema de 

tabelas, Audatex e/ou Trazvalor, correspondente ao item ofertado. Justifica-se tal 

exigência na medida que é pressuposto básico ter a licitante conhecimento dos 

preços praticados pelas tabelas e sobre os quais ofertam descontos, sob pena de 

ofertarem descontos aleatórios, para tanto, é razoável e proporcional a exigência 

que as ofertantes tenham acesso prévio as referidas tabelas, o que somente pode ser 

comprovado com o contrato válido e vigente 

 Inobstante ser condição primária o conhecimento dos valores praticados pela tabela em tela 

para parametrização do desconto objeto da proposta, por certo, não necessariamente precisa o 

licitante ter contrato válido em vigor com os editores das referidas tabelas, já que, por outros meios 

idôneos pode ter acesso apto a gerar elementos suficientes para a formação da proposta. 

 Posto isto, e com intuito de manter a maior competitividade possível, fica excluído o item 

4.4, do Cap. VIII, do edital de convocação. 

 Por corolário, passa o termo de referência, Anexo I, naquilo que diz respeito ao tema em 

tela, a ter a seguinte redação: 

“Deverá a CONTRATADA fornecer ao consórcio gerenciador (CIMPAR), quando da 

assinatura do primeiro contrato de fornecimento com quaisquer dos municípios 

consorciados, senha de acesso ao sistema das tabelas, ou meio idôneo para a 

conferência.” 

 Considerando que a presente exclusão não afeta na formulação da proposta, ficam mantidas 

as demais condições previstas no edital, no que se inclui a data já designada para a sessão publica 

de abertura das propostas. 

 Atenciosamente. 

     Leiriane Luma e Silva  
       Pregoeira 


