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ESCLARECIMENTO 

 
Pregão Presencial nº 74/2017 
Processo nº 91/2017 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIODE ALTINOPOLIS, ESTADO 
DE SÃO PAULO. 
 
  A Comissão Municipal de Licitações do Município de Altinópolis (SP), no uso de suas 
atribuições legais, comunica para melhor esclarecimento das empresas interessadas em 
participar no presente certame o que segue: 
 
 
  Recebido pedido de IMPUGNAÇÃO da empresa CIDADE JARDIM TURISMO E 
FRETAMENTO LTDA. como ESCLARECIMENTO. 
 
  Atendendo à solicitação do representante legal da sobredita empresa, o Sr. Antônio 
Martins Carboneri, formulado na data de 02 de outubro de 2017, feito nos seguintes termos: 
 
 Alega que no item 6.1.5, o Município requer a apresentação de Declaração que os 
veículos serão utilizados para a execução dos serviços, deverão estar de acordo com o Código 
de Trânsito Nacional. Acontece que por erro de digitação, que já foi sanado constou “conforme 
Anexo XII” e o referido Anexo é o XIV, sendo certo que ambos os anexos fazem parte do Edital, 
não trazendo nenhum prejuízo a qualquer empresa, bastando seguir os anexos que fazem 
parte do Edital que não terão quaisquer prejuízos, sejam de ordem material ou econômica. 
Houve claramente um erro  formal e perfeitamente sanável. 
 
  Os Anexos são modelos que devem ser seguidos pelas licitantes, portanto, servem como 
parâmetros que devem constar nos Envelopes. 
 
  Os erros formais não viciam e nem tornam inválido qualquer documento. Haverá um 
erro formal no documento quando for possível, pelo contexto e pelas circunstâncias, 
identificar a coisa e validar o ato. 
 
  Se um documento é produzido de forma diferente da exigida, mas alcançou os objetivos 
pretendidos ou a finalidade essencial, reputar-se-á válido (ex.: uma proposta foi manuscrita 
quando deveria ser datilografada ou impressa; uma proposta foi apresentada em modelo 
diverso do edital, mas obedeceu a todo conteúdo exigido).  Segundo o princípio da 
instrumentalidade considerar-se-á válido um documento que, embora produzido de forma 
diferente da exigida, ainda assim, atingir a finalidade pretendida. 
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  Exemplos de erro formal em licitação: o erro de identificação do envelope sanado antes 
da sua abertura; a ausência de numeração das páginas da proposta ou documentação; os 
documentos colocados fora da ordem exigida pelo edital; ausência de um documento cujas 
informações foram supridas por outro documento constante do envelope. 

  No presente caso, basta fazer uma análise dos documentos constantes do Edital que 
percebe-se claramente que o documento exigido no item 6.1.5 é o Anexo XIV, sendo certo que 
o Anexo XII trata-se de garantia financeira para cumprimento do Contrato.  

 Feitas as devidas considerações, deliberamos que seja dada publicidade ao presente 
ESCLARECIMENTO no Diário Oficial do Município de Altinópolis (SP) para ciência das 
eventuais participantes.  
 
  Ficam mantidos todos os termos do Edital e Anexos na sua integra, para todos os efeitos 
legais. 

 
Altinópolis (SP), 02 de outubro de 2017. 

 
 
 

EDSON AUGUSTO ZANIRATO 
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 
 

 
 
 
 


