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"IRESWDS'HA A EMMJGNAÇÃG

' Impugnaçãº aº Edital cujº ºbjeto é & AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E
ÁMBULÁNCIA SIMPLES REMGÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÉNCHA E
DJEMLMS ANEXOS DO EDITAL pala empresa BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS
]BBRJEU.

Trata 0 presenta de pedidO dô Impugnaçãº aº Edital dº Pregão Eletrônico» em
epígrafe, à realizar—«se em 16/ lll/ZON, mcebido p©10 Pregoeirº © Equipe de Apºiº ©m
03/11 1/20219 que impugna 0 Edital ©m ©sp©©iall as descriçõôs técnicas mínimas dº item 03
AMBULÃNCIÁ DE SIMPLES REMOÇÃO © 0 Mm ][,JI dO Termº de, R©f©rência9 referente,
aO prazo» de entmga do Wiculm inmrpºsfta pcllaiempresa BELLAN VEÍCULOS ESPECIAHS
JBJÍRJBM —— CNPJ Nº 18.093,163/0001m2íl, swb & qual passamos a nºs posiciºnar nO pmm
legal.

DA KMJPUGNAÇÃO
Em sínmsa & empmsa impugna O edital, primcirameme relativº aº tipo dl© maitcriall &

sm“ utilizado» para fabricaçãº dº baú adaptado da ambulância SimpHÇS mmºçãº, quc m Tamo»
d© Referência 6 sºlicitadO em alumíním © a impugnanm V©m solicitar O aceite dO material
HERA DE VIDRO (PRJFV) que Sªlºia mais vantajosº à Administraçãº, pois cºnforme &
impugnante “higienização mais fácil, amplia a concarrência com a Oferta de produzªm com
maior qualidade, sendo inclusive uma adaptação muito mais leve em relação às
confeccionadas em alumínio, proporcionando mais agilidade ao veículº, menos consumo,
segurança superior

Em Outrº pºntº a impugnante, p©d© & allwraçãº do praZO dk: entrega dº referidº Man de
30 (trinta)) dias para % (nºwma) dias:, ©Xp0nd0 qm dem/idk» à pandemia causada pello Cwid
119, OS prazºs da entrega dºs maitcriais utilizadOS para transformações de VGÍCUROS fºram
dilatadºs, 0 qm [tºmaria extremamenm diíf'ítcullmso à empresa V©n©©d0ra do certamaª a
mtmga dk) Obj em dentrº dO prazo» GSÍEabôlláãGidG em Edital.

DÁ ADMISSIBILIDADE
Cabe ressaltar qum & mfesrida impugnaçãº foi realizada da forma tempestiva,

Ghedmendº ao prazo estabdlecidm até 03 (três) dias úmis antes da data dôsignada para
abertura da sessão subscrita pOr mpmsmtanm habilitadº pºrém nãº Gncaminhada Via pºr
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corram conforme item 17.8.1 dº Edital.

DO Www
Em anáMS© dº méritº, quanto» aos pºntºs levantadºs pelo inmfessadº, confºrme

mmndimmm destºa subscrimrrº mm:—«S&a as mguintes cºnsidwaçõfss © mmndimenms:
a) Em mllaçãº à sugestãg de inclusãw dº amim de material em FIBRA DE VIDRO

(PR]FV), infºrma—86 qm a impugnanm já havia realizadº sºhcitaçào para incllusãº dO
sºlicitadº nº parmdº de Orçamento préviº à abertura da licitaçãºg (» qual já havia sida»
negadº? pois confºrme infºrmadº anteriºrmente, a descriçãº mínima que SQ sºhciiíta nº
Tamº de R©f©rên©ia dº ]Edirtall é d©scriçã0 padrãº dº Ministériº da Sªúdê cm pmposítas d©
aquisiçãº d© muipammltm/mamriais pmmanenm pmwniente dc recurso de ©m©nda
parlamentar, nãº S©nd0 & mesma passíwll de alteraçãw;

03) Quantº em prazº d© entrega mferido, que é d© 30 (trinta)) dias úmis contadgs da data
d© recebimentº da Autºrização de mecimenm, ©n1t©nd©—S© qm seja suficiente para &
©X©©ução dº Objetº, Vistº qm ammrimrmenm utilizºu—sc O mesmº prazº para aquisiçãº d©
OUIDFOS Wículºs ©, hawndº qualqum difílçulldade no cumprimmm dO prazº de entrega dcverá
ser swliciwdº à administraçãw & dilatação do prazº.

CONCLUSÃO
O Pregºeiro, pelas razões de fatºs © direitºs aduzidas, após análise da impugnaçãº

pretendida entendcz pelho acºlhimmm da mesma, mas nO mérito decide negar prºvimônm à
impugnação apresmftada pªa cmpresa BELLAN VEJÍCULGS ESPECIAIS MRJELJI ©
Encaminhar O processº à autoridade: SUDGJFÍLOIF cºnforma a Hegislação.

Potim, 041- de novembm de 2021.
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