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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – EMPRESA: Fiori Veicolo S/A 

 

 

Questionamento: 

 

Prezados no dia 26/05/2021 ás 15:44h a empresa Fiori Veicolo S/A, solicitou resposta a esclarecimentos mais 

especificamente no anexo I – Termo de Referência do edital do PE 01/2021, in verbis:  “Questionamento 01: Preço 

abaixo do praticado no mercado: O edital Pregão Eletrônico nº 01/2021, promovido por esse Conselho Regional de 

Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, tem por objeto a aquisição de 01(um) veículo SUV/PICAPE, mediante 

Convênio firmado com CFMV–Termo de Auxílio n º 02/2020. O Anexo I ao Edital (Termo de Referência), veículo tipo 

SUV/PICAPE com Adaptações – Sinalizador Visual e Acústico, além de capota em fibra de vidro com porta traseira tipo 

basculhante e vidros laterais, informa que o valor máximo é de R$ 164.683,87 (cento e sessenta e quatro mil e seiscentos 

e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos), tal estimativa de preços é impraticável no mercado inviável de ser 

cumprido, ou seja, economicamente inexequível para a futura contratada. Como exemplo nosso veículo NOVA TORO 

ENDURANCE TURBODIESEL AT9 possuí o preço tabela de fábrica de R$ 161.548,00, esse valor não estão inclusos as 

adaptações – Sinalizador Visual e Acústico, além de capota em fibra de vidro com porta traseira tipo basculhante e vidros 

laterais, itens solicitados no edital, que giram em torno de R$ 18.000,00. Para maior veracidade das informações segue 

anexo formação de preços do veículo NOVA TORO ENDURANCE TURBODIESEL AT9 emitida no site da montadora 

FIAT https://toro.fiat.com.br/#/ Pelo exposto, pede e aguarda a revisão do valor estimado do pregão supracitado para no 

mínimo de R$ 179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais). Com essa alteração, permitirá que o veículo modelo/versão: 

NOVA TORO ENDURANCE TURBODIESEL AT9 da fabricante FIAT possa participar deste certame. 

 

Resposta: 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA FIORI VEICOLO S/A. Em resposta do pedido de 

esclarecimento enviado por email no dia 26/05/2021 ás 15:44h, in verbis:  O Conselho Regional de Medicina Veterinária 

do Estado da Paraíba – CRMV-PB, esclarece que cumpre plenamente com a Instrução Normativa n º 73 de 05 de agosto 

2020, art 5º, parágrafo 1º, portanto os preços foram estimados de acordo com a norma em certames anteriores 

devidamente homologados, esclarece ainda que, quanto a adicionar ou altera as especificações do certame não será 

possível devido as especificações estipuladas serem características praticadas no mercado, sem direcionamento a marcas  

ou modelos cabendo várias fabricantes ofertar proposta ao certame, lembrando que esta administração fez somente 

especificações técnicas e econômicas indispensáveis ao interesse público,  portanto caso a empresa tenha interesse em 

participar do certame deve atentar ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e que não estejam impedidos 

de licitar com a administração pública. 

 

         João Pessoa-PB, 31 de maio 2021 

 

Atenciosamente, 

 

Ivana Karla Lima de Lucena  

Pregoeira do CRMV-PB 

 

 


