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Amparo, 02 de Setembro de 2019. 
 

ESCLARECIMENTOS IV 
 

REFERENTE: Pregão Presencial nº 21/2019 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE HIDRÔMETROS, 
TUBETES E PORCAS, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PELO PERÍODO DE 
12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS 

 
Srs. Licitantes:  
 
Em cumprimento aos pedidos de esclarecimentos recebidos em 28 de Agosto de 2019 respectivamente 
às 15:39h, e de acordo com a legislação vigente, cumpre-nos prestar as seguintes informações: 
 
Questionamento (1): “....Determina o edital que o prazo de entrega dos hidrômetros será de até 30 

(trinta) dias a partir da formalização do pedido. Contudo, para serem produzidos com a qualidade e 
eficiência que o cliente merece, exige-se todo um processo de logística para produção, embalagem e 
transporte, ou seja, toda uma complexidade de procedimentos internos e de transporte que são 
necessários para fabricação e entrega dos mesmos. Desta feita entendemos, com a devida vênia, que o 
prazo fixado para entrega do material está demasiado exíguo, o que pode limitar a participação de 
licitantes que se situam em outros estados.Cumpre salientar que é de praxe, para esses produtos, serem 
adotados prazos maiores de entrega em editais de licitações semelhantes a este, de materiais 
equivalentes em tipos e quantidades, uma vez que se reputa mais adequado para a entrega em tempo 
hábil. Não obstante, o aumento do prazo de entrega acaba por ampliar a participação de licitantes que se 
situam em outros estados, que podem ofertar produtos de excelente qualidade e com propostas 
vantajosas para a Administração, atendendo-se, assim ao art. 3º, Lei Federal nº 8.666/93: Art. 3º A 
licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela 
Lei nº 12.349, de 2010). § 1o É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos 
atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções 
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 
deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, 
de 2010).Desta feita, questionamos: podemos participar desta licitação ofertando prazo de entrega de até 
45 dias (podendo, inclusive ser entregue antes)?....” 
 
Resposta (1): Não, vez que o prazo de entrega descrito em Edital de até 30 (trinta) dias corridos a partir 

da formalização do pedido, atendem as praticas estabelecidas pela autarquia, em especial à logística 
interna de infraestrutura/operacional. 
 
Questionamento (2): “...O edital estabelece que a contratada deverá efetuar a substituição do objeto em 

até 48 (quarenta e oito) horas, em caso de irregularidades e divergência em relação às normas vigentes 
ou especificações do edital e da proposta. Considerando que a legislação que rege este processo não 
estabelece prazo para este tipo de situação; que o art. 54 da Lei nº 8.666/93 autoriza a aplicação 
supletiva dos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado; e ainda, o prazo 
de 30 dias previsto no Código de Defesa do Consumidor, questionamos a possibilidade de os prazos 
previstos nas cláusulas informadas serem todos alterados para 30 dias...” 
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Resposta (2):  Não, os prazos para substituição do objeto em casos de irregularidades e divergência 

permanecerão inalteradas, conforme pactuado no instrumento convocatório, em face à aplicabilidade do 
Art. 55, inciso IV da Lei 8.666/93, onde regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, que 
institui normas para licitações e contratos da Administração Publica bem como outras providencias, 
ficando a critério deste ente a definição de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de 
observação e de recebimento definitivo, conforme o caso, tendo com a normativa máxima, o interesse 
público. 
 
Questionamento (3): “...Considerando que o art. 54 da Lei nº 8.666/93 autoriza a aplicação supletiva os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado em licitações e contratos 
administrativos; que as penalidades devem ser aplicadas em conformidade com os princípios de 
razoabilidade e proporcionalidade inerentes à Administração Pública em vista de sua finalidade única de 
ressarcir o atraso causado (mora), não se tratando de penalidade compensatória; que o Código de 
Defesa do Consumidor permite a aplicação de multa máxima de 2% sobre o valor mensal da parcela em 
atraso e que, ainda, o art. 9º do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) não permite cláusula penal superior 
a 10% do valor da obrigação contratual; que o art. 413 do Código Civil permite a redução da penalidade 
caso excessiva ou mediante cumprimento em parte da obrigação principal, com a preocupação de não se 
gerar ônus excessivo e consequente desequilíbrio do contrato em caso simples e sanável de atraso; 
questionamos: podem as multas por atraso para este processo serem limitadas a 0,5% ao dia e após 30 
dias de atraso, em multa máxima de 20% sobre o valor total do contrato, tendo o SAAE a possibilidade 
de rescisão do contrato por inexecução caso o limite das multas seja atingido? Solicitamos também a 
diminuição da multa do item 13.2.1 e 13.2.2, de até 30% pela inexecução total ou parcial para o importe 
de 20% do valor total do contrato, conforme determinado pela lei...” 
 
Resposta (3): Não. Os percentuais para aplicabilidade de multas em caso de inadimplemento, 

(inexecução parcial, total e atrasos), serão estabelecidos em conformidade com a Lei de licitações nº 
8.666/93, em atenção ao interesse público. 
 
 

Nada mais, 
 
 

(assinado no original) 
 
 

TAUAN TEDESCHI BUZO 

Técnico em Administração Geral  
 
 
 
 

DONALDE FERREIRA DE PAULA 

Gerente de Manutenção 
 
 
 
 

JOSE SCABORA 

Diretor Administrativo 
 


