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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0004.098264/2019-73/FUNESBOM. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2019/SUPEL/RO. 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Ambulâncias, tipo Unidade de Suporte 

Básico - USB, visando atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. 

 

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de sua Pregoeira, 

designada por força das disposições contidas na Portaria nº 192/2019/SUPEL-CI, publicada no Diário 

Oficial do Estado de Rondônia, edição do dia 13 de setembro de 2018, atentando para as RAZÕES DE 

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO, enviada via e-mail pela empresa BLUEBOX SERVIÇOS & 

CONSULTORIA (PSA – PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA), pugnando o 

Edital da licitação em epígrafe, passa a analisar e esclarecer o que adiante segue. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE 
 

Tendo sido encaminhado o pedido em 16/09/2019, considerando que a data da abertura da Sessão 

Inaugural está agendada para o dia 19/09/2019, às 09h00min (horário de Rondônia), portanto, recebe e 

conhece a impugnação interposta, por reunir as hipóteses legais intrínsecas e extrínsecas de 

admissibilidade, sendo considerada TEMPESTIVA. 

 

II – DO MÉRITO – DOS QUESTIONAMENTOS E DAS RESPOSTAS: 

 

Pois bem. Considerando que o Edital é elaborado com informações subsidiárias da Pasta Gestora, 

através do Termo de Referência, o pedido em questão foi encaminhado para manifestação da FUNESBOM, 

visto que essa que detém de conhecimento técnico, defini o objeto da licitação e tem pleno conhecimento 

dos serviços ou objetos que pretende contratar, assim, com base nas informações prestadas pelo Órgão 

solicitante do objeto, apresentamos os seguintes esclarecimentos, conforme cada questionamento. 

 

1. A empresa BLUEBOX SERVIÇOS & CONSULTORIA (PSA – PEUGEOT CITROEN DO 

BRASIL AUTOMOVEIS LTDA), solicita os seguintes esclarecimentos: 

 

1.1) “O veículo que iremos ofertar, possui tração dianteira, também será aceito?”; 

 

1.2) “O veículo que iremos ofertar, possui eixos de 4.035, será aceito” 

 

1.3) “Uma vez que o edital não traz nenhuma menção, sobre as característica do veículo, 

solicitamos esclarecimentos no sentido de saber, se o veículo que este órgão deseja comprar é um 

veículo novo, zero km, ou um veículo usado” 

 

Resposta do FUNESBOM: 

 

Sra Pregoeira, 

 

Venho por meio deste, em resposta ao Despacho SUPEL-KAPPA ID 7881792, informar que: 

 

1.4) Quanto ao questionamento 1 da empresa PSA – Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda., 

informo-vos que serão aceitas as propostas que contemplem as especificações mínimas descritas 

no edital do certame; 

 

1.5) Quanto ao questionamento 2 que trata sobre se o veículo que este órgão deseja comprar é um 

veículo novo, zero km, ou um veículo usado, informo-vos que trata de veículo novo 0Km, para 
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dirimir possíveis duvidas que venham a ocorrer durante a oferta a serem apresentadas pelas 

empresas participantes do certame. 

 

[...]:  

 

Desta forma, levando em conta às informações trazida à baila pelo FUNESBOM, informamos que 

será mantida a data de abertura para o dia 19 de Setembro 2019, ás 10:00 horário de Brasília. 

 

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessário. 

 

Porto Velho (RO), 16 de Setembro de 2019. 

 

IZAURA TAUFMANN FERREIRA 

Pregoeira da KAPPA/SUPEL/RO 

Matrícula n° 300094012 


