
 

 

IMP. 008/17 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017 
       SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017 
       PROCESSO Nº 08.00014/2017 
 
 
Objeto.: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B), 
visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta 
do Município de Porto Velho, em especial à Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMUSA.  
 
A Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas Ltda., sediada à Rua Vereador 
Estevo de Felipi, 217; B. Parque da Figueira; Espírito Santo do Pinhal; Estado de 
São Paulo; Fone/Fax (19) 3661-4061 inscrita no CNPJ nº. 03.093.776/0001-91, E-
mail vg@manupa.com.br, vem por meio desta, por seus representantes legais que 
esta subscreve, vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de V.S.as, 
apresentar Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 06/2017, o que faz nos 
seguintes termos: 
 
Solicitamos impugnação, devido ao objeto descrito no anexo I e II – Termo de 
Referência, está direcionada a marca Mercedes-Benz modelo Sprinter, 
impossibilitando que seja apresentada outra marca para este processo conforme 
expomos abaixo. 
 
Mercedes-Benz Sprinter 415: 

Suspensão traseira: Suspensão tipo eixo transversal (beam) e traseira com barra 
estabilizadora, roda tipo rígida e molas feixe de lâminas. 

 Capacidade de Carga: 1.610 Kg. 
 
Citroen Jumper: 

Suspensão traseira: Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas 
feixe de lâminas. (sem barra estabilizador) 
Capacidade de Carga: 1.540 kg  

 
Fiat Ducato: 

Traseira: Com eixo rígido tubular; amortecedores hidráulicos, telescópicos verticais; 
molas longitudinais. (sem barra estabilizador) 
Capacidade de Carga: 1.510 kg  

 
Renault Master: 

Suspensão traseira: Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas 
de aço, barra estabilizadora (somente na versão L3H2) e amortecedores 
hidráulicos telescópicos. 
Capacidade de Carga da L3h2: 1.433 kg (Edital mínima de 1.500kg) 



 

 

 
 
Diante do que, é o presente para requerer a retificação das especificações 
técnicas inerentes à licitação referenciada para que um maior número de 
participantes possa apresentar proposta, resultando em maior número de oferta 
de preços para esta administração. 
 
Sem mais para o momento e cientes que as medidas de direito e de justiça serão 
prontamente atendidas, a fim de que a Manupa Comercio de Equipamentos e 
Ferramentas Ltda. também possa apresentar proposta a esta administração. 

 
Espírito Santo do Pinhal, 21 de Junho de 2017. 

 
 
 

Manupa Com. de Equip. e Ferramentas Ltda.  
Paulo César Jacob – Cel. (11) 9 9983-9751 

RG 15.690.390-8 
 


