
BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA 
CNPJ 18.093.163/0001-21 

EXCELÊNTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

PORECATU - PR. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO 126/2019 

 

BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob 

o CNPJ nº 18.093.163/0001-21, com sede a ROD BR 376 km 188,5 s/n, Jd Santa Isabel, Marialva – PR, 

vem por intermédio de seu representante legal SR. Frank Sield Sidney Bellan, inscrito sob o RG Nº 

9.551.829-0, CPF/MF nº 054.975.109-22, solicitar. 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

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. 

                                 § 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). 

 

 

A presente municipalidade publicou o presente edital, onde foram solicitadas algumas 

exigências as quais seguem abaixo: 

 

ANEXO II 

I – Implementado c/ baú de alumínio. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
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I – SUGERE-SE que seja adicionado, Implementado c/ baú de alumínio OU FIBRA DE VIDRO, 

material totalmente lavável e higienizável não ocasionando a proliferação de fungos e bactérias, 

conforme NBR 14651. Segue abaixo uma foto de uma ambulância com o Baú de alumínio e outra com 

o baú leve e bem mais seguro a população, se não, vejamos: 

 

 

Vejamos agora com o baú mais leve e em Fibra de vidro, lavável, higienizável não ocasionando a 

proliferação de fungos e bactérias, conforme NBR 14651: 
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A imagem abaixo mostra um bloco único confeccionado totalmente em fibra de vidro que é acoplado 

sobre o Chassi da S10 trazendo mais leveza ao  

  

Segue vídeo mostrando como é feito o acoplamento citado acima: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CSJ4dph3kg8 

 

 

II – Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial. 

https://www.youtube.com/watch?v=CSJ4dph3kg8
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II – SUGERE-SE que seja alterado para, Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor, 

nenhum veículo 4x4 há “Snorkel p/ captação do ar de admissão do diferencial”, desse modo se faz 

necessário que seja alterado para que o edital se adeque com as características do veículo solicitado. 

 

III – Desembaçador 

III – Desembaçador SUGERE-SE que seja retirado o DESEMBAÇADOR, visto se tratar de um 

veículo transformado/adaptado em ambulância o mesmo não detém desembaçador, porém se fosse 

um veículo normal sem as devidas adaptações para ambulância, o mesmo teria este item, desse 

modo como não se trata de um veículo normal e sim de um transformado, para que seja readequado 

conforme aos termos técnicos do veículo solicitado sugerimos que seja retirada tal exigência. 

 

 

Diante de tais exigências da presente municipalidade, gostaríamos de fazer algumas 

sugestões, para que o município possa fazer cumprir todos os requisitos e princípios que regem o 

procedimento licitatório: 

 

Diante de tais alegações e possíveis modificações a virem ser realizadas pelo município, o 

mesmo estará vindo a cumprir fielmente os princípios que regem os procedimentos licitatórios e a 

administração pública, assim satisfazendo todas as denominações legais vigentes no ordenamento 

jurídico pátrio brasileiro. 

 

Segue abaixo um vídeo de um veículo S10 transformado em ambulância com o interior todo 

em fibra de vidro (PRFV) totalmente levável e higienizável, coisa que não ocorre quando é feito do 

material solicitado pelo edital “ALUMÍNIO”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ux4L94-P6Js 

 

Caso o referido município, venha realizar as alterações anteriormente mencionadas, é passível 

que a administração pública venha a receber uma proposta mais vantajosa podendo economizar 

parcialmente a verba pública ao erário municipal, visto ter acesso a um veículo com custo benéfico 

muito maior ao solicitado no presente edital. 

 

Em anexo deste e-mail consta: 

- Editais das Prefeituras Cambira – PR / Fortaleza do Tabocão – TO / Limeira - SP que realizaram as mudanças 

solicitadas e adquiriram um veículo S10 com baú de Fibra de Vidro. 

https://www.youtube.com/watch?v=ux4L94-P6Js
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 Assim resta nada mais do que claro, que a administração pública municipal venha a rever as 

solicitações realizadas em seu instrumento convocatório. 

 

Certo de que seremos atendidos em nossa solicitação, aproveitamos o momento para reiterar 

nossos votos de estima e consideração, colocando-nos a disposição para atender futuras dúvidas e 

solicitações. 

 

Atenciosamente,  

BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA 

 

Marialva, 03 de Dezembro de 2019. 

 

FRANK SIELD SIDINEY BELLAN 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 054.975.109-22 
RG: 9.551.829-0 

 


