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SENHORA PREGOEIRA OFICIAL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE 
LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE PORTO VELHO-RO, SENHOR PREFEITO. 
 
 
 
 
 
FERTISOLO COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  LTDA., pessoa jurídica 
de direito privado com sede na Rodovia BR 364 KM 2,5 nº 6561, bairro Lagoa, CEP 
76812-003, em Porto Velho-RO, inscrita no CNPJ sob nº 14.594.006/0001-49, por seu 
representante legal ao final assinado, endereço eletrônico para resposta 
cesar.pyles@fertisolo.com vem, na forma e prazo da lei, apresentar IMPUGNAÇÃO AO 
EDITAL elaborado para reger o certame licitatório denominado PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 037/2019/SML/PVH, ERRATA PUBLICADA EM 20/05/19, 
processo administrativo nº 16.01460/2018, que objetiva de patrulha mecanizada 
para atender as necessidades da SEMAGRIC,  pelos motivos e razões à seguir elencados: 
 
IMPORTANTE DESTACAR QUE NOS REFERIMOS À ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 037/2019/SML/PVH, PUBLICADA EM 20/05/2019. 
 
1 – DA LEGITIMIDADE E TEMPESTIVIDADE: 
 
 O item 11 do edital trata das impugnações. O subitem 11.1 define que  

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS  
11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação 
deste ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica, via e-mail para o 
endereço: pregoes.sml@gmail.com, respeitado o horário de funcionamento 
do Órgão. 
 
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24 
(vinte e quatro) horas, informando no sistema as providências dela 
decorrentes; 
  

 A impugnante é empresa brasileira em pleno gozo dos seus direitos civis e 
atuando na área mercantil do objeto cujo registro de preços se pretende estando, 
portanto, legitimada e tecnicamente apta na forma da lei para impugnar o referido 
edital. 
  
 O signatário, ainda que na condição de pessoa física, detém os mesmos direitos. 
 
 O certame tem sua abertura prevista para o dia 05/06/2019, às 09h30 (horário 
de Brasília), conforme aviso publicado em 20/05/19. Portanto, o prazo final para 
apresentação de impugnações é o dia 02/06/2019.  
 
 Como esta peça está sendo apresentada antes do prazo final acima, temos a 
perfeita tempestividade da manifestação. 

mailto:cesar.pyles@fertisolo.com
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2 - DOS FATOS:  
 

Interessada em participar do referido certame, por tratar-se de objeto da sua 
linha de comercialização, a impugnante obteve o edital primitivo e constatou 
irregularidades no edital, como demonstrará. 

 
No edital primitivo, a ora impugnante também apresentou impugnação, 

demonstrando os seguintes FATOS e pediu as alterações necessárias para manter a 
lisura, a transparência e a isonomia entre os participantes: 

 
a) Ano de fabricação; 
b) Transmissão (tipo) automática ou hidrostática; 
c) Tipo da concha (com ou sem dentes); 
d) Certificação da cabine (ROPS/FOPS) 

 
Pois bem. Em 20/05/2019 foi publicada a errata, que ora se impugna, mantendo 

especificações que EXCLUEM a requerente de forma injusta. 
 
Diante disso, manifesta nova impugnação ao edital, buscando obter as 

necessárias providências e correções devidas por parte da Administração. 
 
Para o item 01 (pá carregadeira), a descrição dos requisitos constantes da errada 

citada, mínimos é: 
PÁ CARREGADEIRA DE RODAS, com as especificações mínimas a 
seguir: nova, ano de fabricação 2017, motor a diesel, turbo alimentado, 
potência liquida no volante 125 HP (SAE J1349), 04 (quatro) cilindros, 
transmissão hidrostática, automática com 04(quatro) velocidades a 
frente, e 03 (três) a ré, freio a disco banhado a óleo, capacidade da 
caçamba com dentes coroada 1,9m³, certificações TEIR III, E MAR-1: 
p/ emissão de poluentes para atender a Legislação atual, sistema elétrico 
com bateria de 24 volts, cabine com certificação ROPS/FOPS de 
segurança, fechada com ar condicionado de fábrica, alarme de 
deslocamento em marcha ré, luzes de trabalho noturno dianteiro e 
traseiro, força de desagregação da máquina padrão 9.300 kg, peso 
operacional de 10.400kg assento ajustável com suspensão, caixa para 
ferramentas, pneus 17,5-25-12 L, sem câmara com aros. Garantia mínima 
de 12 (doze) meses sem limite de horas, com assistência técnica 
autorizada pelo fabricante no município. Itens adicionais: a Carregadeira 
deverá ser entregue com 03 adesivos de alta resistência, conforme 
padrão da Prefeitura Municipal. 

 
 Vejamos, pois, a impropriedade que motivou esta impugnação: 
 

1. transmissão hidrostática, automática 
Como já esclarecido anteriormente, os sistemas de transmissão “automático” 
e “hidrostático” não se excluem, uma vez que “automático” refere-se à forma 
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em que as marchas são trocadas e “hidrostático” refere-se à forma de 
transferência da força do motor para as rodas. 
 
Então, é fundamental que se defina, claramente, se a transmissão deve ser ou 
não “automática”. Neste caso, as trocas de marchas poderão ser feitas de 
forma automática, segundo a exigência que se faz à máquina no momento do 
trabalho OU de forma manual, quando o operador escolhe as marchas para a 
operação. 
 
As máquinas atuais, mais modernas, em sua maioria possuem transmissão 
com troca de marchas automáticas podendo, também, as trocas de marchas 
serem feitas de forma manual. Temos aqui, então, a transmissão com trocas 
automáticas. 
 
Na transmissão com trocas manuais, as trocas somente podem ser feitas pelo 
operador, que decidirá, com base em sua experiência e sensibilidade, quando 
deve fazer as trocas. 
Naturalmente, o sistema de trocas automáticas é muito mais eficiente, 
econômico e seguro, pois a própria máquina é que decidirá a hora exata das 
trocas. Isso não exclui a possibilidade, claro, do operador poder optar por 
trocas manuais, quando e se achar realmente necessário. 
 
Como já amplamente esclarecido anteriormente, o termo “hidrostático” 
refere-se ao tipo de transmissão. Vejamos uma explicação simplificada 
sobre isso: 
 
Existem muitas formas de levar o torque e a potência do motor até os 
comandos finais e consequentemente até as rodas motoras da máquina.  
 
Uma das formas é utilizando a energia do fluido hidráulico. Este tipo de 
transferência é chamada de Transmissão Hidrostática. 
 
A bomba hidráulica que é acionada diretamente pelo motor térmico, 
converte a energia mecânica fornecida pelo motor em energia hidráulica na 
forma de vazão. Esta vazão é responsável por acionar os motores hidráulicos 
que convertem esta vazão em energia mecânica. Os motores hidráulicos são 
acoplados diretamente às rodas motoras da máquina e promovem assim o 
deslocamento do equipamento. A velocidade final resulta da vazão 
hidráulica disponibilizada pela bomba, normalmente máquinas equipadas 
com este tipo de transmissão possuem alguns ajustes pré-definidos de 
velocidade, visando mais força, vazão e velocidade de deslocamento mais 
baixos, ou maior velocidade de deslocamento. 
 
Este tipo de transmissão equipa principalmente as escavadeiras 
hidráulicas, minicarregadeiras, mini escavadeiras e alguns modelos de 
carregadeiras compactas e tratores de esteiras. 
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Em “oposição” ao sistema de transmissão hidrostático, podemos ter o 
sistema power-shift, que também é hidráulico, mas funciona de forma 
diferente. 
 
Existem dois tipos de transmissão Power Shift. A transmissão contra-eixos 
e a transmissão planetária.  
 
Nos dois tipos o princípio de funcionamento é o mesmo. O que difere as duas 
é a disposição das engrenagens dentro da caixa de câmbio. 
 
A maioria dos equipamentos utiliza em seus equipamentos a 
transmissão Power Shift contra-eixos. A transmissão tem a função de 
levar para o(s) diferencial(is), torques e velocidades adequados para 
cada tipo de movimento do equipamento.  
 
O princípio de funcionamento é parecido com uma caixa de marchas 
mecânica: um eixo conectado ao acoplamento (embreagem ou conversor de 
torque) que fica solidário ao eixo de saída da transmissão através de 
engrenagens. A relação entre estas engrenagens determina a velocidade e o 
torque de saída.  
 
A diferença entre o câmbio convencional e a transmissão Power Shift está 
na forma de conexão das engrenagens ao eixo. 
 
A transmissão Power Shift possui pacotes de mini-embreagens imersas em 
fluido que estão dispostos ao longo do eixos de entrada e saída. Quando uma 
marcha é selecionada, uma pressão hidráulica é aplicada de dentro dos 
pacotes, fazendo com que os discos ligados ao eixo fiquem unidos aos discos 
ligados à carcaça do pacote. Neste momento, o eixo de entrada da 
transmissão fica conectado ao eixo de saída através de um par de 
engrenagens que confere um torque e velocidade ao equipamento.  
 
Na transmissão Power Shift a mudança de marcha é suave e pode ser 
aplicada com o equipamento em movimento. Esta característica faz com que 
este tipo de transmissão tenha muitas aplicações em máquinas de 
construção, pois além de robustez, oferece muito conforto durante as 
operações. O acionamento dos pacotes hidráulicos é feito através de 
gerenciamento eletrônico tornando o sincronismo de acoplamento das 
engrenagens preciso e suave. 
 
Esta transmissão é utilizada principalmente em pás carregadeiras 
(com conversor de torque) e em motoniveladoras (com conversor de torque 
ou embreagens). 
Fonte: http://www.operaction.com.br/transmissoes-e-acoplamentos 
 
Como se vê, não se pode confundir os modos de mudança de marchas 
(automático) com o tipo de transmissão (hidrostática). 

http://www.operaction.com.br/transmissoes-e-acoplamentos
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Já limitar o tipo de transmissão ao sistema hidrostático seria interferir 
nos projetos dos diferentes fabricantes, que possuem atuação global. 
 
Por isso é que afirma-se que definir o tipo de transmissão para 
“hidrostática” ou mesmo “power-shift”, seria limitar injustamente a 
competição, direcionando o objeto para poucas marcas, o que, sabemos, é 
expressamente vedado por lei. 
 
Não há NENHUMA demonstração técnica séria e abalizada, ou mesmo 
evidências, de que o sistema hidrostático seja superior ao sistema power-
shif, também hidráulico e que permite a troca de marchas sob carga (câmbio 
em carga). 
 
Tampouco há qualquer demonstração técnica de que o sistema hidrostático, 
em pás carregadeiras, seja “mais simples” ou “de manutenção mais barata”.  
 
Devido ao volume de máquinas similares (pás carregadeiras) com 
transmissão Power-shift no mercado brasileiro e mundial, parece-nos muito 
mais adequado dizer ao contrário: As transmissões do tipo Power-shift são 
mais simples para ser mantidas e reparadas e dispõem de uma ampla gama 
de peças de reposição, seja no mercado genuíno ou paralelo. 
 
Além disso, é certo que os mecânicos e operadores dessa Prefeitura estão 
muito mais habituados com a transmissão Power-Shift do que com as 
hidrostáticas, em pás carregadeiras. 
 
Considerando-se todas as exigências do edital, APENAS UMA marca terá 
condições de ofertar o produto: a marca Caterpillar! 
 
E isso, senhoras e senhores, seria uma total demonstração de desrespeito 
aos princípios que regem as compras públicas, seja por impedir a ampla 
concorrência, seja por direcionar o objeto à determinada marca/fornecedor. 
 
As explicações acima certamente devem levar à revisão das especificações, 
ajustando-as de forma a permitir a ampla participação das diversas marcas 
existentes no mercado. 
 
Bem demonstrada a inadequação das especificações constantes do edital, 

anexo I e no termo de referência, todos da ERRRATA ao edital, é imperativo ajustar as 
especificações, de forma a defini-las de forma objetiva e voltadas ao real interesse da 
Administração, que não pode ser diferente. 

 
O que ora se pede é, apenas e tão somente, a correção da especificação da 

transmissão, permitindo a oferta de produtos com desempenho bem superior ao 
mínimo exigido, porém com transmissão  hidráulica do tipo Power-shift, de excepcional 
desempenho e qualidade, de forma que a administração possa contar com equipamento 
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extremamente eficiente e a mais ampla competição, única forma de obter a proposta 
mais vantajosa, atendendo assim a LEI e aos interesses públicos maiores. 

  
Finalizando, e estando plenamente caracterizadas a impropriedade na 

descrição do objeto, o que deve ser de pronto corrigido, no interesse público maior, sob 
pena de responsabilidade dos envolvidos, pede a impugnante que:  

  
1. Sejam acatadas as suas razões de forma integral, procedendo-se a 

alteração necessárias na descrição do item 01 do edital. 
2. Formal resposta da administração, em ambas as instâncias, 

justificando tecnicamente a impossibilidade, se for o caso, de acatar o 
quanto aqui requerido, sob pena de responsabilidade.  
 
Termos em que, pede e espera deferimento da senhora pregoeira e da 
autoridade superior, na forma e prazos da lei. 

 
Porto Velho (RO), 27 de maio de 2.019 
 
 
Augusto César Maia Pyles 
Sócio-gerente 


