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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL E DOUTA COMISSÃO 

JULGADORA – SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES –  

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO 

 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020/SML/PVH 

Sistema de Registro de Preços – SRP nº 013/2020/PVH 

Processo Administrativo nº 02.00088/2019 

Assunto: IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL. 

 

 

EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.163.253/0001-08, 

com sede na Rua Duque de Caxias, nº 450, Sala 304, Bairro Centro, na cidade de 

Uberlândia-MG, CEP 38400-142, com endereços eletrônicos 

emporium@emporiumcs.com.br e juridico@emporiumcs.com.br, vem, mui 

respeitosamente, por seu representante legal infra-assinado, com fulcro na Lei nº 

8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000, demais legislações 

correlatas, bem como no instrumento convocatório do supracitado Pregão Eletrônico, 

apresentar, tempestivamente, IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL, pelos 

motivos de fato e de direito a seguir elencados: 

 

I – SINTESE FÁTICA 

 

Trata-se de Impugnação ao Edital apresentada pela empresa Emporium 

Construtora Comércio e Serviços Ltda., frente às exigências/especificações abaixo 

descritas, para o objeto licitado no Lote 02 do presente certame, as quais afetam 

diretamente a formulação das propostas, a execução do objeto e/ou que restringem o 

caráter competitivo da licitação. 

 

É certo que tal requisito não pode prosperar, devendo ser reformado, 

conforme será amplamente demonstrado pelos fundamentos a seguir delineados. 
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II – DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS PARA IMPUGNAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 

Trata-se de Impugnação ao Edital apresentada pela empresa Emporium 

Construtora Comércio e Serviços Ltda., frente às exigências/especificações abaixo 

descritas, para o objeto licitado no Lote 02 do presente certame, as quais afetam 

diretamente a formulação das propostas, a execução do objeto e/ou que restringem o 

caráter competitivo da licitação.  

 

Destacamos da descrição do referido lote, constante dos Anexos do Edital, o 

seguinte ponto ora impugnado: 

 

“e carroceria auxiliar de madeira de 1,20 x 2,50m instalada 

sobre o chassi entre a cabine e a caçamba;” 

 

Em relação à presente questão, é imperioso destacar que a exigência 

supracitada torna impossível o emplacamento do veículo que essa nobre 

Administração Pública adquirir. 

 

De acordo com a legislação que rege a matéria, a “carroceria auxiliar de 

madeira” se enquadra no conceito de Carroceria Aberta, constante da recentíssima 

Portaria DENATRAN nº 681/2020, de 12/03/2020. Vejamos a definição constante do 

Anexo III: 

 

Carroceria Definição 

ABERTA Compartimento simples sem teto destinado ao transporte de carga. 

 

A supracitada Portaria do DENATRAN apresenta a Tabela de 

“Classificação de Veículos Conforme Tipo/Marca/Espécie/Carrocerias”, definindo as 

possibilidades de carrocerias que podem ser instaladas em cada tipo de veículo. 
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No caso em tela, o caminhão descrito no Lote 02 apresenta a combinação de 

02 (dois) tipos de carrocerias, a saber: Basculante/Carroceria Aberta. 

 

Ocorre que não existe, no Anexo I da mencionada Portaria DENTRAN nº 

681/2020, a previsão desse tipo de combinação, não existindo, portanto, nenhum código 

para Caminhão Basculante/Carroceria Aberta. 

 

Devido à inexistência de código para a referida combinação de carrocerias, 

torna-se impossível o emplacamento desse veículo junto ao DETRAN, haja vista que 

tal código é imprescindível para o devido registro/licenciamento do veículo. 

 

Caso haja qualquer dúvida por parte dessa nobre Comissão de Licitação, tal 

informação pode ser obtida junto ao DENATRAN, ou mesmo junto ao DETRAN local. 

 

Nesse sentido, o que fundamenta a presente manifestação é que a referida 

exigência impossibilita a execução do objeto, haja vista que, mesmo que o caminhão 

seja implementado exatamente como consta na descrição, instalando-se ambos tanto a 

carroceria basculante como a carroceria auxiliar, não será possível realizar o 

registro/licenciamento/emplacamento do veículo pronto. 

 

Caso alguma licitante manifeste que é possível realizar o emplacamento 

desse tipo de veículo, tal procedimento certamente será realizado à margem da 

legislação que regulamenta essa matéria, provavelmente utilizando-se algum outro 

código de carroceria, que não reflete a realidade, haja vista que não será realizado nos 

termos da Portaria DENATRAN nº 681/2020. 

 

Destarte, para que seja possível licitar um veículo com características 

semelhantes, sugerimos: a exclusão da carroceria auxiliar; ou sua substituição por uma 

caixa de ferramentas ou caixote, a qual possibilita o armazenamento de materiais, sem 

se configurar uma carroceria aberta, possibilitando-se, assim, o 

registro/licenciamento/emplacamento do veículo. 
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Portanto, considerando o acima exposto, necessária se faz a 

REFORMA/REVISÃO de tal exigência editalícia, para alterá-la, conforme 

sugerido supra, sob pena de ofensa à Constituição e aos princípios norteadores do 

procedimento licitatório. 

 

 

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto às questões acima debatidas, com fincas à reforma dos descritivos 

do Edital, salientamos que, em momento algum, intentamos em afrontar-lhes ou até 

mesmo prejudicar o regular andamento do procedimento in casu, nossa real intenção é 

poder informar e esclarecer a esta r. Administração Pública e seus servidores. 

 

Busca-se, com a presente Impugnação, salvaguardar a igualdade de 

condições entre os concorrentes que participarão da disputa, nos moldes do artigo 37, 

XXI, da Constituição Federal e no art. 3º da Lei nº 8.666/93; a isonomia e eficiência, 

princípios estes basilares do procedimento licitatório. 

 

Salientamos, ainda, que os nobres servidores desta r. Administração, no 

momento da elaboração do instrumento convocatório, buscando atender sua urgente 

necessidade, provavelmente concentraram-se apenas na finalidade do objeto de 

aquisição, e, possivelmente, por não deterem conhecimento específico, vieram a 

estipular as exigências ora combatidas, as quais demonstram-se impossíveis de 

execução. Deste modo, tais exigências, para maior eficiência e efetividade desta 

aquisição pública, carecem de reforma e alteração. 

 

Consubstanciados em todo o acima exposto, citamos, neste momento, a 

ponderada análise do Prof. Luiz Alberto Blanchet: 

 

“O que a boa Administração exige de seus agentes é (...) a 

utilização de toda a perícia, objetividade, prudência, eficiência 

e critério necessários à satisfação de cada necessidade concreta 

ensejadora de licitação. Não se quer com isto dizer que deva 
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ser um gênio infalível ou um super-homem, mas ele tem 

absoluta obrigação de utilizar todas as qualidades e 

habilidades humanamente possíveis ao homem normal.” 
(Licitação – O Edital à Luz da Nova Lei, Curitiba, Juruá, 1994, 

pág. 34). 

 

Assim, se essa nobre Administração Pública, que formulou o Instrumento 

Convocatório, se equivocou, data venia, ao fazer a exigência ora impugnada, a falha é 

por nós considerada inevitável dentro das possibilidades normais.  

 

Conhecidas as presentes razões, acreditamos, todavia, que a Impugnação 

aos termos do Edital, ora formulada, haverá de merecer o acolhimento que se espera, 

ainda que saibamos ser mais difícil para o agente reconhecer o erro e mais fácil 

encontrar motivos para manter o seu posicionamento, contudo, confiamos que o bom 

senso de Vossas Senhorias deverá prevalecer. 

 

Portanto, considerando todo o acima exposto, necessário se faz o 

reconhecimento e aceite das razões inseridas nesta Impugnação, acatando de plano 

o pleito desta Impugnante, no que tange à REFORMA das exigências editalícias 

ora combatidas, alterando-as, conforme descrito supra, tudo sob pena de ofensa à 

Constituição Federal e aos princípios norteadores do procedimento licitatório, 

além de contraposição à doutrina apresentada. 

 

 

IV – DOS PEDIDOS 

 

Por fim, ante todo o exposto, esta Impugnante REQUER: 

 

a)  Que sejam analisados os pontos detalhados nesta Impugnação, com 

a correção necessária do ato convocatório, para que se afaste qualquer 

antijuridicidade que macule todo o procedimento que se iniciará.  
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b)  Outrossim, caso não corrigido o instrumento convocatório nos 

pontos ora invocados, seja mantida a irresignação da ora Impugnante, para 

posterior juízo de anulação por parte da autoridade competente para tanto.  

 

Nestes Termos, Pede Deferimento! 

Uberlândia/MG, 16 de março de 2020. 

 

 

 

______________________________________________________________ 

EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

Adailton Ferreira Soares – Sócio-Diretor 

RG: MG-2.874.919 - SSP/MG – CPF: 533.727.356-68 


