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Porto Velho, 16 de março de 2020. 
 
 
 
Ao 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2020 
Sistema de Registro de Preço n. 013/2020/PVH 
PROCESSO Nº 02.00088/2019 
Data da abertura: 18 de março de 2020 
Horário: 10:30 horas (horário de Brasília) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 
 
 
 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL (lote – 10) COTA PRINCIPAL AMPLA 
CONCORRÊNCIA 
O principio da isonomia e fundamentado no art. 5º / CFB e esta preceituado no 
art. 3º da Lei nº 8.666/93 como segue: 
IMPUGNAR o instrumento convocatório deste Pregão eletrônico em epigrafe,  

 
 

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E 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. 
 

 
 
01 - DOS MOTIVOS DA IMPUGNAÇÃO: 
Trata-se da formulação de IMPUGNAÇÃO tempestivamente; ao edital de Pregão Eletrônico n º 
014/2020, do tipo menor preço por item, promovido por esta Nobre Comissão, visando à 
aquisição de: OBJETO: Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E VEÍCULOS, visando atender às necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do 
Município de Porto Velho, conforme especificações, unidades e quantidades definidas nos 
Anexos I e II deste edital.. 
 
 

1 - A propósito, confiram-se o NEXO II DO EDITAL TERMO DE REFERÊNCIA Nº 
033/SML/2020 
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LOTE – 10 COTA PRINCIPAL / PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA 
VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL, novo, 0 KM,......capacidade mínima de tanque: 45 
litros,...... 

 
- Exigido em edital / Termo Referencia: capacidade mínima de tanque: 45 litros,...... 

 
 

2 - Atendemos com: capacidade do tanque e 38 (trinta e oito litros)  “KWID/ZEN 1.0 
66/CV GAS. E 70/CV ETANOL- Fabricante:  RENAULT - Marca: RENAULT” 

 
 

3 – Das exigências mínimas; anexo I termo de referencia LOTE 10 do edital em 
epigrafe.  
 
 

4 Considerando que  )  “KWID/ZEN 1.0 66/CV GAS. E 70/CV ETANOL- Fabricante:  
RENAULT - Marca: RENAULT” 
 
Vem de encontra a atender às necessidades da Administração Pública Direta e Indireta 
do Município de Porto Velho/RO. 

 
Motor quatro tempos, três cilindros, com 12 valvulas, injeção 
multiponto, bicombustível (etanol/gasolina) e refriegeração 
por circuito de água sob pressão.. 

 
 

Ao exigir CAPACIDADE mínima de 45 Litros; o ente publico (Prefeitura Municipal 
de Porto Velho/RO);  esta cerceando a competividade de direito liquido e certo. 

 
Anexo catálogos com as informações aqui elencadas podem ser conferidas: 

 
 
 
Considerando que: 
Lei 8.666/93 
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.. 
 
 



 

SAGA LEMANS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
CNPJ: 30.903.216/0001-28 – INSC. EST. 1655922 
R. DA BEIRA, 5770/BR 364 – CEP: 76. 806-640.  

B. FLORESTA / PORTO VELHO/RO. 
TEL. 69.3219-7000 / 69-99396.9616  

E-mail: licitacoesro@gruposaga.com.br 
 

 

GRUPO SAGA SUA CONCESSIONARIA RENAULT 

GRUPO 
SAGA 

Lei 8.666/93 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, 
 
Lei 8.666/93 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 

 
A referida exigência afronta os princípios da isonomia, da razoabilidade, da 

proporcionalidade e da competitividade, uma vez que limita a participação de empresa que 
tenham condições de honrar a execução e fornecimento do objeto contratual; e privilegia 
alguns fornecedores em detrimento a outros que atendam tais exigências. 
Portanto, ANEXO II DO EDITAL, ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA: LOTE 10 (dez) 
VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL, novo, 0 KM,......; respectivamente apontado como motivo desta 
impugnação limitam alguns fornecedores em participarem do presente certame. 
 

O principio de suma importância ao caso é o Principio da igualdade 
entre os licitantes, conforme o próprio Hely Lopes Meirelles,  
"a igualdade entre os licitantes é o principio impeditivo da discriminação 
entre os participantes do certame, quer através de clausulas que, no 
edital ou convite, favoreçam uns em detrimento de outros. Quer mediante 
julgamento facciosos, que desiguale os iguais ou iguale os desiguais. O 
desatendimento a esse principio constitui a forma mais insidiosa de 
desvio de poder, com que a administração quebra a isonomia entre os 
licitantes, razão pela qual o judiciário tem anulado editais e julgamentos... 
(Direito administrativo Brasileiro, pag. 243)" 

 
 

Relativamente a esse principio da igualdade de tratamento dos 
concorrentes, vale destacar lição Doutrinador Jose Torres Pereira 
Júnior, quando salienta que este principio (da igualdade) "impõe á 
administração elaborar regras claras, que assegurem aos participantes 
da licitação condições de absoluta equivalência durante a disputa, tanto 
entre si quanto perante a administração, intolerável qualquer espécie de 
favorecimento" (Comentários á Lei das Licitações e Contratações da 
Administração Pública, 7ª ed. - Rio de Janeiro Renovar 2007, p. 63). 
 

5 - Sendo assim Senhor (a) Pregoeiro (a), da guarida ao caráter competitivo atendendo esta 
impugnação. Não há sustentação plausível para tal exigência. 
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    Lei 8.666/93 

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com  os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
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, restrinja 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; 
 

 
6 - O dispositivo legal expressamente indicado às garantias constitucionais multicitadas, sendo 
irrefutável que a finalidade maior do procedimento Licitatório e selecionar a proposta mais 
vantajosa para a administração, com fiel e irretorquível observância do principio constitucional 
da isonomia, pelo que se tem como certo a toda interpretação da norma Licitatória hão que ser 
conjugados estes princípios. 
 
 
7 - Destarte, esta SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML, submetido à 
Constituição Federal, e aos citados princípios da isonomia; razoabilidade; proporcionalidade e 
competitividade além das normas gerais de licitação, portanto, não pode fazer exigência que 
restrinja totalmente o caráter competitivo da licitação, razão pela qual impugna-se a 
EXIGENCIA ANEXO II DO EDITAL, ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA: LOTE 10 (dez) 
VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL, novo, 0 KM,....... Para que sejam ALTERADO, permitindo 
assim uma maior competitividade, obtendo assim o melhor custo beneficio e sem prescindir da 
adequada qualificação técnica, de acordo com os princípios e fundamentos legais e 
constitucionais. 

 
Nesse sentido, citamos mais uma manifestação do TCU: 
“o apego a formalismo exagerados injustificados é uma manifestação 
perniciosa da burocracia que, além de não resolver apropriadamente 
problemas cotidianos, ainda causa dano ao Erário, sob o manto da 
legalidade estrita. Esquece o interesse público e passa a conferir os 
pontos e vírgulas como se fosse o mais importante a fazer. Os princípios 
da proporcionalidade e razoabilidade acarretam a impossibilidade de 
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impor consequências de severidade incompatível com a irrelevância de 
defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da lei ou do edital devem ser 
interpretadas como instrumentais”.  
(TCU, 004809/1999-8, DOU 8/11/99, P.50 E BLC Nº 4, 2000, P.203). 

 
 
8 - DO PEDIDO 

Diante do exposto, requer seja acolhida a presente impugnação e julgada procedente; 
pela transparência, fazendo assim restabelecer o caráter competitivo. Para qualquer empresa 
possa participar do presente certame. 

 
 
Senhor (a) Pregoeiro (a), na certeza do acolhimento da presente impugnação, que 

seja dado publicidade; caso não seja acatada a presente impugnação, faça subir ao clivo da 
autoridade superior para deliberação. 
 
 
Nesses Termos 
Pede Deferimento 
 

Atenciosamente, 
 

 


