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DL 27/2020
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020/SML/PVH

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML

ILUSTRÍSSIMA SENHORA: JANINI FRANÇA TIBES
PREGOEIRA

AUTOVEMA VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ n° 03.968.287/0001-36, situada na Av. Governador Jorge Teixeira, nº 700, Bairro Nova
Porto Velho, CEP: 76.820-116, na cidade de Porto Velho-RO, neste ato representado por seu
representante legal, in fine assinado, vem à presença de Vossa Senhoria interpor, tempestivamente
IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO.

Tomamos conhecimento da referido Edital o qual nos causou
satisfação por saber que nosso veículo atende perfeitamente a descrição do veículo exigida no Edital,
bem como estamos cientes que, caso venhamos a vencer o certame essa digníssima administração
contará em sua frota com o veículo mais comercializado do mercado brasileiro.

Por outro lado, observando assim preceitos constitucionais da
isonomia, de forma a selecionar a proposta mais vantajosa para o órgão, solicito alteração quanto ao
item abaixo:

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO III

DE:

Item 10 - CAMIONETE TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, (nova), modelo
do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: cor branca; combustível diesel; tração 4x4
com reduzida; motor 4 cilindros turbo diesel; mínimo 170cv; transmissão manual no mínimo 05 (cinco)
marchas a frente e 01 (uma) à ré; direção hidráulica ou elétrica; controle eletrônico de estabilidade; 04
portas; ar condicionado original de fábrica; vidros e travas elétricas; freios ABS; e duplo Air Bag; rodas
em aço aro no mínimo 16; capacidade de carga útil de no mínimo 1000kg; engate para reboque
referente ao ano e modelo do veículo, com resistência mínima de 3,000 kg, já instalado com sua
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respectiva parte elétrica; estribos em chapa de aço sob portas com a parte superior antiaderente;
montado sobre uma estrutura de aço resistente; rádio AM/FM com MP3; USB; alarme; insulfilme;
protetor de caçamba. O veículo deverá ter todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN,
e estar em conformidade com as normas do PROCONVE (Programa de controle de poluição do ar por
veículos automotores). O veículo deverá estar emplacado e licenciado no ato da entrega, sendo o
primeiro emplacamento no Município de Porto Velho. Garantia de Fábrica de 36 meses. 03 adesivos
conforme padrão da PMPV; Assistência técnica autorizada a ser prestada no Município de Porto Velho-
RO.

PARA

Item 10 - CAMIONETE TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, (nova), modelo
do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: cor branca; combustível diesel; tração 4x4
com reduzida; motor 4 cilindros turbo diesel; mínimo 170cv; transmissão manual no mínimo 05 (cinco)
marchas a frente e 01 (uma) à ré; direção hidráulica ou elétrica; controle eletrônico de estabilidade; 04
portas; ar condicionado original de fábrica; vidros e travas elétricas; freios ABS; e duplo Air Bag; rodas
em aço aro no mínimo 16; capacidade de carga útil de no mínimo 1000kg; engate para reboque
referente ao ano e modelo do veículo, com resistência máxima de 700 kg, já instalado com sua
respectiva parte elétrica; estribos em chapa de aço sob portas com a parte superior antiaderente;
montado sobre uma estrutura de aço resistente; rádio AM/FM com MP3; USB; alarme; insulfilme;
protetor de caçamba. O veículo deverá ter todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN,
e estar em conformidade com as normas do PROCONVE (Programa de controle de poluição do ar por
veículos automotores). O veículo deverá estar emplacado e licenciado no ato da entrega, sendo o
primeiro emplacamento no Município de Porto Velho. Garantia de Fábrica de 36 meses. 03 adesivos
conforme padrão da PMPV; Assistência técnica autorizada a ser prestada no Município de Porto Velho-
RO.

Portanto poderá este órgão verificar que a alteração constante não
modifica as características principais do bem objeto do presente pregão, bem como não desfigura sua
concepção original, nem sua performance e segurança, itens essenciais a destinação dos veículos, dando
assim probabilidade de várias empresas concorrerem e dando a esta autarquia pública a possibilidade de
ser satisfeita em suas pretensões de compra com um bem adequado as suas necessidades com um
menor preço de compra.

A Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu artigo 3º, §1º, dispõe que:

“Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
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dade 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 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”;

O certame licitatório tem como princípio basilar a isonomia entre
os licitantes, buscando ainda a máxima competividade, com o fim de alcançar a proposta mais
vantajosa à Administração Pública. Sendo assim, é vedada exigências editalícias que apenas impedem a
participação de empresas na licitação, ferindo o princípio da isonomia, conforme ensina o professor
Marçal Justen Filho1:

“Não se admite, porém a discriminação arbitrária, produto de
preferências pessoais e subjetivas do ocupante do cargo público.

A licitação consiste em um instrumento jurídico para afastar a
arbitrariedade na seleção do contratante.”
Assim, o ato convocatório viola o princípio da isonomia quando:

a) estabelece discriminação desvinculada do objeto da licitação;
b) prevê exigência desnecessária e que não envolve vantagem

para a Administração;

c) impõe requisitos desproporcionados com necessidades de
futura contratação;

d) adota discriminação ofensiva de valores constitucionais ou
ilegais.”

“Veda-se cláusula desnecessária ou inadequada, cuja previsão seja
orientada não a selecionar a proposta mais vantajosa, mas a
beneficiar particulares. (...) A incompatibilidade poderá derivar de
a restrição ser excessiva ou desproporcionada às necessidades da
Administração. Poderá, também, decorrer da inadequação entre a
exigência e as necessidades da Administração.” (grifos nosso)
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Por fim, há que se destacar que os requisitos formais de um Edital
têm que ser interpretados conforme a relevância que os mesmos possuem, seja em comparação com
os demais termos do Edital. Não se pode, a pretexto de proteger o interesse público, utilizar-se de
atributos considerados mínimos de exigência, sob penas de sair prejudicadas as empresas participantes
em favorecimento da própria Administração Pública, como ocorre no presente caso. Veja-se, a respeito,
a lição de MARÇAL JUSTEN FILHO:

“Não é incomum constar do edital que o descumprimento a
qualquer exigência forma acarretará a nulidade da proposta. A
aplicação dessa regra tem que ser temperada pelo princípio da
razoabilidade. É necessário ponderar os interesses existentes e
evitar resultados que, a pretexto de tutelar o interesse público de
cumprir o edital, produza-se a eliminação de propostas que
vantajosas para os cofres públicos. Certamente, não haveria
conflito se o ato convocatório reservasse a sanção de nulidade
apenas para as desconformidades efetivamente relevantes.
Mas nem sempre é assim. Quando o defeito é relevante, tem de
interpretar-se a regra do edital com atenuação“ (JUSTEN FILHO,
Marçal. Comentários à Lei de Licitações e contratos administrativos.
8ª ed. São Paulo: Dialétrica, 2001, pág. 469).

Bem como também dever ser observado o que estabelece o Decreto
n° 3.555, de 08/08/2000, onde em seu artigo 4º, parágrafo único, dispõe que:

“Art. 4º A licitação na modalidade de pregão é juridicamente
condicionada aos princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios
correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade,
proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e
comparação objetiva das propostas.

Neste sentido, encontramos acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul:

“Visa à concorrência pública fazer com que o maior número de
licitantes se habilitem para o objetivo de facilitar aos órgãos
públicos a obtenção de coisas e serviços mais convenientes a seus
interesses. Em razão deste escopo, exigências demasiadas e
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ismos inconsentâneos com a boa exegese da lei devem ser
arredados.” (RDP 14:240)
Conforme exposto, a Doutrina e a Jurisprudência são unânimes ao

afirmar que a licitação deve buscar o maior número de participantes, estimulando a concorrência, vez
que a Administração só tem a ganhar ao receber diversas propostas, de onde certamente surgirá aquela
mais interessante e vantajosa para o erário e, indiretamente para toda a coletividade.

Deste modo, concluímos que a manutenção do presente edital
caracteriza violação aos princípios da Legalidade, Isonomia e Competitividade, aqui aplicáveis por força
de expressa previsão legal, artigo 3º da Lei 8666/93, maculando de vício de nulidade o presente processo
licitatório.

DO PEDIDO

Em síntese, requer seja analisado o ponto detalhado nesta
impugnação, com a correção necessária do ato convocatório para que se afaste qualquer
antijuridicidade que macule todo o procedimento que se iniciará.

Tendo em vista que a sessão pública está designada para 18/03/2020,
requer, ainda, seja conferido efeito suspensivo a esta impugnação, adiando-se a referida sessão para data
posterior à solução dos problemas ora apontados. Caso contrário, há o iminente risco de todo o ritual do
artigo 4.º da Lei n° 10.520/2002 ser considerado inválido, considerados os equívocos no edital ora
apontados, com desperdício da atividade ocorrida na sessão pública, incluindo avaliação das propostas e
dos documentos de habilitação.

Requer, caso não corrigido o edital no ponto ora invocado, seja
mantida a irresignação da ora impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da autoridade
competente para tanto.

Vale dizer que caso esta comissão não aceite o pedido em questão,
requer-se que a mesma seja clara quanto à regularidade de ação tomada, para que seja o mesmo objeto
de discussão em processo judicial.

Pelo que PEDE DEFERIMENTO,
Porto Velho (RO), 16 de Março de 2020

Atenciosamente,

_______________________________
Francisco Enildo Alves - PROCURADOR

Departamento de Licitações
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