
                   
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

Processo: 04.00158/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 082/2018
Objeto:  AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULOS,  para  atender  as
necessidades da Procuradoria Geral do Município – PGM.

Trata-se de impugnação interposta pela Empresa

AUTOVEMA  VEÍCULOS  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

03.968.287/0001-36,  sediada  em  Porto  Velho/RO,  na  Av.

Jorge  Teixeira,  nº  700,  Bairro  Nova  Porto  Velho,  em

desfavor do Edital de Pregão Eletrônico n. 082/2018, cujo

objeto  é  a  AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULOS,  para  atender  as

necessidades da Procuradoria Geral do Município – PGM.

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Para  verificação  dos  requisitos  de

admissibilidade da presente impugnação cumpre verificar o

Edital de Licitação acerca do tema. Neste sentido, o item

11. do instrumento convocatório trata da forma e prazo

para  apresentação  de  razões  de  irresignação,  conforme

trechos abaixo transcritos:

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  .
(…)
11.4. Não serão conhecidas as impugnações e os
recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos  por  representante  não  habilitado
legalmente  ou  não  identificado  no  processo
para responder pelo proponente;
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In casu, a presente impugnação foi encaminhada

para  o  e-mail  informado  no  edital,  em  26.07.2018,  no

horário de expediente desta Superintendência.

Desta forma, preenchido os requisitos exigidos

tanto, DECIDO por RECEBER a presente impugnação.

2. DO JULGAMENTO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO

Antes  de  adentrarmos  ao  mérito  impende

reprisar  que  os  procedimentos  licitatórios  são  regidos

pelos Princípios Gerais aplicáveis à Administração Pública

e os que lhe são específicos.

No caso vertente, merece destaque o Princípio

da  Supremacia  do  Interesse  Público,  que existe  no

ordenamento jurídico com base no pressuposto de que “toda

atuação do Estado deve ser pautada pelo interesse público,

cuja determinação é extraída da Constituição e das leis,

manifestações da ‘vontade geral’1.

Assim,  havendo  qualquer  conflito  entre

direitos  coletivos  e  privados,  deve  a  Administração

ponderar os fatos e normas e atuar, em todo caso, em favor

da  proteção  dos  interesses  públicos  para  solução  da

questão.

 É pertinente consignar também que o objeto do

procedimento licitatório é delimitado para o atendimento a

determinada  demanda  e,  o  princípio  da  isonomia,

interpretado no âmbito das licitações públicas, não pode

1Direito Administrativo Descomplicado / Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. – 19 ed.
rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, pág. 184.
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ser considerado um fim em si mesmo, posto que tenha por

objetivo a competição em busca de proposta mais vantajosa

para a Administração.

Por  este  motivo  não  se  pode  pressupor  a

ampliação  desmedida  da  isonomia  numa  licitação,  sem

mensurar o risco de, ao final, resultar a licitação numa

contratação que não serve aos propósitos da Administração

ou  que  de  alguma  forma  gere  prestação  de  serviços

inadequados  ou  fornecimento  de  bens  que  não  possuam

desempenho e qualidade minimamente aceitáveis.

3. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

Em síntese solicita alteração, no ANEXO OI DO
EDITAL DESCRIÇÃO DO OBJETO

ONDE SE LÊ

ITEM 01 -   VEÍCULO AUTOMOTOR FLEX, "NOVO”, MODELO DO ANO DA COMPRA, TIPO
“SEDAN”, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
05 PORTAS INCLUINDO PORTA-MALAS, CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS À FRENTE E 01
MARCHA  À  RÉ,  MOTORIZAÇÃO  1.4,  POTÊNCIA  100  CV,  DIREÇÃO  HIDRÁULICA  OU
ELÉTRICA, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, CAPACIDADE DE TANQUE
DE COMBUSTÍVEL DE 45 LITROS, AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, CAPACIDADE DE 05
LUGARES,  COR  BRANCA  SÓLIDA,  JOGO  DE  TAPETES,  PROTETOR  DE  CÁRTER,  AIRBAG
FRONTAL  PARA  MOTORISTA  E  PASSAGEIRO  (AIRBAG  DUPLO),  FREIOS  ABS  E  DEMAIS
EQUIPAMENTOS  DE  SEGURANÇA  CONFORME  CÓDIGO  DE  TRÂNSITO  BRASILEIRO,  COM
GARANTIA DE 01 ANO OU A ESTABELECIDA PELO FABRICANTE, INCLUSO O PRIMEIRO
EMPLACAMENTO.

LÊA-SE

ITEM 01 -   VEÍCULO AUTOMOTOR FLEX, "NOVO”, MODELO DO ANO DA COMPRA, TIPO
“SEDAN”, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
05 PORTAS INCLUINDO PORTA-MALAS, CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS À FRENTE E 01
MARCHA  À  RÉ,    MOTORIZAÇÃO  1.3  ,  POTÊNCIA  100  CV,  DIREÇÃO  HIDRÁULICA  OU
ELÉTRICA, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, CAPACIDADE DE TANQUE
DE COMBUSTÍVEL DE 45 LITROS, AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, CAPACIDADE DE 05
LUGARES,  COR  BRANCA  SÓLIDA,  JOGO  DE  TAPETES,  PROTETOR  DE  CÁRTER,  AIRBAG
FRONTAL  PARA  MOTORISTA  E  PASSAGEIRO  (AIRBAG  DUPLO),  FREIOS  ABS  E  DEMAIS
EQUIPAMENTOS  DE  SEGURANÇA  CONFORME  CÓDIGO  DE  TRÂNSITO  BRASILEIRO,  COM
GARANTIA DE 01 ANO OU A ESTABELECIDA PELO FABRICANTE, INCLUSO O PRIMEIRO
EMPLACAMENTO.

Lembrando  que  o  veículo  ofertado  com
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motorização  1.3 é superior em sua capacidade de cavalo,
onde possui entre 101 CV (G) e 109 CV (E) e pede que seja
alterado para no minemo motorização 1.3, e que a alteração
constante não modifica as características principais do
bem, objeto do presente Pregão, bem como não desfigura sua
concepção original, bem como 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.

4-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
inciará.

Tendo  em  vista  que  a  sessão  pública  está
dedignada  para  01/08/201/,  que  seja  conferida  efeito
suspensivo a esta impugnação, adiando-se a referida sessão
para  data  posterior  à  soluções  dos  problemas  ora
apontados. Caso contrário há o iminente risco de todo o
ritual do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 ser considerado
inválido.  

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 e que se não for aceito o pedido,
que  a  mesma  seja  clara  quanto  à  regularidade  da  ação
tomada,  para  que  seja  o  mesmo  objeto  de  discussão  em
processo judicial. 

5-DA MANIFESTAÇÃO:

Considerando a necessidade da Administração, o

qual foi delimitado pelo setor competente da Procuradoria

Geral  do Município,  e que  tal exigência  recai sobre  o

anexo  I  do  Edital,  elaborado  através  do  Termo  de

Referência, encaminhamos à impugnação para manifestação,
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através  do  Oficio  nº  718/SML  de  27/07/2018  que  em

resposta,  remeteu  o  Ofício  n.  248/DAP/PGM/2018,  no  dia

31/07/2018 às 14:57, com a manifestação quanto aos pontos

suscitados pela impugnante, conforme abaixo:

Considerando  do  OFICIO  nº

248/DAP/PGM/2018  de  31  de  julho  de

2018,  após  análise  do  pedido,

entendemos  que  tal  alteração  não

comprometerá  o  certame  e  poderá

proporcionar  maior  concorrência  e

competitividade  possibilitando

satisfazer a pretensão de compra com

um  bem  adequado  e  buscando  o  menor

preço. 

Salientamos  que  as  especificações

mínimas foram formuladas a partir de

pesquisas de qualidade com intuito da

descrição  abranger  uma  boa  faixa  de

produtos ofertados no mercado sem que

se distanciasse da nossa necessidade

nem  incorresse  em  direcionamento  de

marcas.  Sendo  assim,  considerando  a

performance esperada dos veículos, a

motorização  que  demonstrava

corresponder à capacidade de cavalo de

no mínimo 100cv era a de “1.4” para a

grande maioria dos fabricantes, o que

se  demonstrou  relativo  a  partir  da

impugnação que trouxe a possibilidade

de  existência  de  motores  mais
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eficiente.

Portanto em observância aos princípios

básicos  que  regem  o  procedimento

licitório  e  visando  assegurar  o

caráter  competitivo  do  certame  a

partir  da  compreensão  de  quão

desarrazoado  seria  sustentar  tal

especificação  da  nomenclatura  na

descrição  do  Item  01  e  devidas

providências  para  retificação  do

Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº

082/2018. 

Onde se lê:

Motorização “1.4”

Leia-se: 

Motorização “1.3”

6- DA DECISÃO

Pelo  exposto,  primando  pelos  princípios  e

dispositivos  legais  aplicáveis  ao  feito,  DECIDO  POR

CONHECER da  presente  impugnação,  por  preencher  os

requisitos  de  admissibilidade  para,  NO  MÉRITO  JULGÁ-LA

PROCEDENTE, conforme manifestação da Procuradoria Geral do

Município, devendo ser retificado o edital de licitação

impugnado  para  constar  as  alterações  decorrentes  desta

Decisão. 

Registre-se  que  em  observância  ao  que

preceitua o §4º do art. 21 da Lei n. 8.666/93, que a
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alteração  decorrente  desta  impugnação  será  divulgada

mediante publicação do Aviso de Errata pelos mesmos meios

em que foi publicado o Aviso de Licitação original.

Porto Velho, 01 de agosto de 2018.

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
Pregoeira/SML

Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022 Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com
1

mailto:pregoes.sml@gmail.com

