
 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022 

 

O presidente da Comissão Permanente de Licitações de Itagimirim/BA vem responder 

ao pedido de esclarecimento impetrado pela empresa IAN TRANSPORTES E 

SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 20.735.983/0001-11, encaminhado via e-mail institucional 

no dia 24/03/2022, onde indaga acerca de uma suposta dubiedade no instrumento 

convocatório.  

Preliminarmente, atenta-se para a disposição contida no Art. 17, II, Decreto Federal nº 

10.024/19, qual seja:  

“receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de 

esclarecimentos ao Edital e aos anexos, além de poder requisitar 

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses 

documentos;” 

Quantos aos requisitos de admissibilidade do pedido, conforme preceitua o Art. 23 do 

supracitado Decreto, extrai-se que:  

“Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão 

enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da Sessão Pública, por meio eletrônico, na forma do Edital. 

§ 1º O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo 

de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá 

requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital 

e seus anexos. 

§ 2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas 

pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.” 

 



 

 

DO QUESTIONAMENTO  

“Em analise ao Edital do certame PE003/2022, Processo Administrativo Nº 027/2022, 

pude verificar que no modelo de proposta, especificamente na planilha, não ficou 

evidenciado o quantitativo de veículos que será contratado, dando a entender que será 

12 de cada modelo. Desta forma solicito que me informe qual o quantitativo de 

veículos do interesse da gestão, certo de vossa providencial atenção, desde já 

agradeço.” 

Ipsis Litteris. 

DA RESPOSTA  

O Objeto da almejada contratação, como consta no instrumento convocatório e seus 

avisos, é a LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR. Posto 

isso, levando em consideração a unidade de medida indicada no Anexo I do Edital: 

“Mês”, e fazendo interpretação literal no texto que descreve cada lote, só é razoável 

concluir que os itens/lotes referem-se expressamente à locação de 1 (UM) VEÍCULO 

COM DURAÇÃO DE 12 MESES e não a locação de 12 (doze) veículos. A quantidade 

de cada lote, expressa no mesmo Anexo, é dada em referência à quantidade de 

meses da locação pretendida pela administração pública.  

É o relatório.  

Itagimirim/BA, 25 de Março de 2022. 

 

 

André Luiz de Oliveira Souza Júnior 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 

 


