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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
EDITAL Nº 023/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 
PROCESSO Nº 0277/2018 

 
ESCLARECIMENTOS 

 
A empresa BONANZA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA., interpôs pedido de ESCLARECIMENTOS ao edital tempestivamente.  
 
Em resposta tal pedido foi encaminhado ao setor responsável pela elaboração do edital para 
manifestação.  
 
Que emitiu o parecer: Segundo a impugnante, resumidamente, a mesma está sendo cerceada devido 
ao a capacidade mínima do tanque de combustível do tratar ser de 105 litros, pedindo alteração no 
edital para constar no edital o mínimo de 85 litros, o que restringe a participação de número mínimo de 
participantes. 
 
Inicialmente, cumpre ressaltar que os recursos oriundos desta licitação é do Governo Federal, Contrato 
de Repasse nº 859734/2017/MAPA/CAIXA, e que o plano de trabalho desenvolvido, pleiteando a 
aquisição de um trator, cujo as exigências do trator é ter o tanque mínimo de 105 litros, o qual atende 
melhor a necessidades da administração; 
 
Possuímos uma grande quantidade de propriedades rurais, que deverão ser beneficiadas com os 
trabalhos desse trator, e algumas propriedades ficam a grandes distâncias da sede do município, caso 
o trator tenha um tanque com a capacidade inferior a 105 litros, poderá causar grandes transtornos no 
abastecimento, e na demora da execução dos serviços, pois deverá ser abastecido mais vezes do que 
um trator com a capacidade igual ou superior a 105 litros. 
 
Portanto a exigência de um trato com tanque de combustível com capacidade mínima de 105 litros é 
ato discricionário da Administração, que o fará conforme suas necessidades, visando sempre o 
interesse público.  
 
Além do mais, existem mais de três empresas que atendem as exigências contidas no edital e, com 
exceção da impugnante, não foi aventada tal restrição por parte de qualquer outro licitante, ficando 
assim demonstrada total compatibilidade com a realidade do mercado. Informamos ainda, que na fase 
interna da licitação, foram consultadas empresas do ramo, entre elas podemos citar: DISMA – 
DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIGOLAS, localizada na Rua 
Brigadeiro Faria de Lima, nº 125, Bairro Jd. Do Trevo, CEP 16070-023, da cidade de Araçauba/SP; 
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA., localizada na Rua Anhanguera , nº 3125, Jd. do 
Prado, CEP 16025-460, da cidade de Araçatuba/SP e D. CARVALHO COMERCIO DE MAQUINAS 
AGRICOLAS LTDA., localizada na Av. da Saudade, nº 1798, Jd. Iporã, CEP 16020-265, da cidade de 
Araçatuba/SP, e as mesmas não fizeram nenhuma ressalva quanto à capacidade do tanque de 
combustível do trator. 
 
Por fim, informamos que as especificações constantes para o item 1 NÃO SERÃO ALTERADAS. 
Sendo assim, entendemos que o edital não deva sofrer qualquer alteração. Frisa-se que a resposta do 
setor responsável encontra-se juntada nos autos. Santo Antônio do Aracanguá, 05 de Março de 2018. 
 

SÉRGIO DOMINGOS DA SILVA 
Pregoeiro 


