
EXCELÊNTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMIÇÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ – PA. 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 008/2019 

 

 

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 

 

A presente municipalidade publicou o presente edital, onde foram 

solicitados algumas exigências as quais seguem abaixo. 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

I – Snorkel para captação de ar de admissão do motor e diferencial 

II – Desembaçador 

III – Para o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou 

homologado pela fabrica um sistema de ar condicionado e ventilação conforme 

o item 5.12 da NBR 14561. 

IV – Implementado com baú de alumínio 



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. 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

I – Snorkel para captação de ar de admissão do motor e diferencial, SUGERE-

SE que seja alterado para, Snorkel para captação de ar de admissão do motor, 

visto todos os veículos 4x4 e OFF ROAD disponíveis no mercado”S10, HILUX, 

RANGER, FRONTIER” os quais detém o Snorokel, somente tem o mesmo para 

a captação de ar do motor, desse modo havendo um equivoco por parte do 

município ao solicitar  um Snorkel para captação de ar do diferencial do 

veículo. 

II – 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 DESEMBAÇADOR, 

desse modo como não se trata de um veículo normal e sim de um 

transformado, para que seja readequado conforme o correto aos termos 

técnicos do veículo solicitado, SUGERIMOS que seja retirada tal exigência. 

III – Para o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou 

homologado pela fabrica um sistema de ar condicionado e ventilação conforme 

o item 5.12 da NBR 14561, A requerente, gostaria de tirar uma dúvida, a 

mesma detém a homologação da fábrica de ar condicionado para realizar a 

instalação, tal homologação pode ser utilizada na solicitação feita por esse 

município no presente edital? 

IV – Implementado com baú de alumínio, SUGERE-SE que seja alterado para, 

Implementado com baú, desse modo vindo abrir uma maior concorrência, visto 

a solicitação do município restringir a oferta somente a veículos com baú de 

alumínio. 



Diante de tais explanações realizadas acima, 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, 31 de Julho de 2019. 

 

FRANK SIELD SIDINEY BELLAN 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 054.975.109-22 
RG: 9.551.829-0 


