
  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se de julgamento de impugnações interpostas pela  Empresa
FERTISOLO COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, com sede na Rodovia BR 364 KM 2,5, Nº 6561, bairro Lagoa, CEP 76812-
003, na cidade de Porto Velho-RO, inscrita no CNPJ sob nº 14.594.006/0001-49,
em face do Edital do Pregão Eletrônico n. 133/2019/SML, deflagrado nos autos do
Processo  Administrativo  n.  16.0052-000/2019,  que  tem  por  objeto  resumido
AQUISIÇÃO DE  01 (UMA) RETROESCAVADEIRA, 01 (UM) TRATOR ESTEIRA, 01 (UMA) PÁ
CARREGADEIRA  SOBRE  RODAS,  01  (UM)  CAMINHÃO  GUINDASTE  TIPO  MUNCK,  01  (UM)
CAMINHÃO COMBOIO, 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE E 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS, visando
atender  às  necessidades  da Subsecretaria  Municipal  de  Agricultura  e
Abastecimento – SEMAGRIC. 

No mérito, os argumentos que motivam a impugnação estão descritos
na peça impugnatória, a qual decido dar publicidade no link relativo ao aludido
Pregão no Portal da Prefeitura de Porto Velho. 

1.     DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

O Edital de Licitação, coadunando com a legislação regente, tratou do
tema das impugnações contra suas disposições no item 11, cujos trechos que interessam à
matéria transcrevo:

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da
sessão  pública,  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  poderá  propor
impugnação em face do instrumento convocatório, por meio eletrônico,
mediante envio de e-mail para o endereço: pregoes.sml@gmail.com.

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de até
24 (vinte e quatro) horas, informando no sistema as providências dela
decorrentes;

Ainda sobre os prazos, resta estabelecido no Edital que a contagem dos
prazos levará em consideração o horário de funcionamento da Superintendência Municipal
de Licitações, a SML, tal como restou estabelecido no subitens  11.5 e  11.5.1, que
transcrevo: 

11.5. As impugnações, recursos administrativos e contrarrazões de
recursos  tratados neste  Edital deverão  ser encaminhados  ao Pregoeiro(a)  da
Superintendência Municipal de Licitações responsável pela condução do processo,
o qual deverá receber, analisar e decidi-los, no âmbito de suas competências.

11.5.1. Os instrumentos de que tratam este subitem (impugnações,
recursos ou contrarrazões) deverão ser remetidos exclusivamente para o e-mail
pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos em lei e neste edital e
ainda, observando-se em todo caso o horário de expediente deste Órgão, ou seja,
dias úteis (de segunda a sexta-feira), de 8h às 14h, sob pena de não ser
conhecido em razão de intempestividade;

A tempestividade da impugnação ora analisada restou observada, porquanto
a abertura da licitação estava inicialmente designada para o dia 14.10.2019, motivo pelo
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qual  deve se CONHECIDA e JULGADA. 

2 – DA ANÁLISE DE MÉRITO E DECISÃO:

Antes de adentrar ao mérito, cumpre esclarecer que os pontos objurgados
em sede de impugnação recaíram sobre aspectos técnicos inerentes ao objeto licitado, os
quais  foram  definidos  pela  Subsecretaria  Municipal  de  Agricultura  e  Abastecimento-
SEMAGRIC, motivo pelo qual promovi encaminhamento da peça impugnatória para conhecimento
e  manifestação  da  aludida  Secretaria  Municipal,  como  faz  prova  os  Ofícios  n.
752/SML/2019,  de  09.10.2019,  autuado  a  fl.  264/265  do  processo  administrativo
respectivo. 

A SEMAGRIC manifestou-se quanto aos pontos objurgados, conforme Resposta
juntada nas fls. 275/289 e ANEXO I modificado, fls. 293/294. 

Pois bem, Submetidos os argumentos à Secretaria requisitante dos servi-
ços, o presente julgamento à análise dos fatos suscitados, frente à manifestação da área
técnica requisitante dos materiais e à luz da legislação aplicável à matéria. Face ao
exposto, procedidos os esclarecimentos iniciais, passamos à análise de mérito e Decisão,
como segue: 

3-RESUMO DAS ALEGAÇÕES: 

Trata-se  de  impugnação  do  Edital  apresentado  pela  empresa
supracitada,  frente  a  exigência  constante  do  instrumento
convocatório.

ITEM 01 – RETROESCAVADEIRA:

a. Ano de fabricação 2018.
A Administração está exigindo um equipamento fabricado no ano
passado?  Note-se  que  a  exigência  aparece  antes  do  termo
“mínimas”.

b. Norma SAE J1995 para definir a potência.
A norma SAE J1995 mede a potência BRUTA dos motores, enquanto
a norma SAE J1349 mede a potência LÍQUIDA.

Portanto, há uma confusão no edital, ao especificar POTÊNCIA
LÍQUIDA de 85 HP, medida pela norma SAE J1995, que afere
potência BRUTA.

Já  os  motores  que  equipam  a  nossa  retroescavadeira  New
Holland, da ida segunda a norma brasileira ISO 14.396, que
também mede a potência LÍQUIDA dos motores, sendo ainda mais
exigente em termos de aferição, pois considera componentes
necessários ao funcionamento normal do motor,  que não  são
considerados pela 
norma SAE J1995.

Entre tais componentes, temos a bomba d´água, o filtro de ar
e a tubulação de escape.

Ou seja, são componentes que efetivamente consomem potência
durante o funcionamento normal do motor.

Então, a definição da norma SAE  J1995  para  definir  a
potência LÍQUIDA do motor está equivocada.
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Caso se pretenda efetivamente definir a potência LÍQUIDA -o
que reputamos correto, vez que essa é a potência disponível
no volante d motor  - deve-se admitir as normas SAE J1349 E
ISO  14.396,  evitando-se  assim  recursos  desnecessários  por
ocasião da licitação.

c. Peso operacional mínimo de 6.800 kg ou 6.900 kg?
Aqui, há duas definições diferentes para a mesma grandeza.

Destacamos que as retros atuais, quando equipadas com cabine
fechada e tração dianteira, têm peso operacional superior a
7.000 kg.

Requer-se,  pois,  a  definição  correta  do  peso  operacional
necessário.

d. Concha da retro 4.300 mm
Esta definição não tem amparo técnico, pois as conchas de
retro têm largura definidas, normalmente, entre 300 mm e 900
mm.

Considerando  que  houve  a  definição  da  largura  mínima  da
concha 
da  carregadeira  em  2.250mm,  supomos  que  tenham  querido
definir, também, a largura da concha da retro.

Ocorre  que  tal  dimensão  é  totalmente  incompatível  com  o
equipamento retroescavadeira, de qualquer marca.

Requer-se,  portanto,  a  correção  deste  ponto,  sugerindo-se
uma largura de 750 mm e/ou uma capacidade volumétrica de 0,25
m³. 

e. Profundidade de escavação de 4500 mm 
Esta grandeza não encontra similaridade nas máquinas padrão
disponíveis no mercado nacional. Uma marca antiga, já fora do
mercado, informava tal capacidade. Mas, como dito, não está
mais no mercado.

As  máquinas  atuais  têm  capacidade  para  escavar  a  uma
profundidade entre 4.200 e 4.400 mm.

Por isso, requer-se a correção desse valor, ajustando-o para
a  disponibilidade  do  mercado,  sugerindo  um  valor
intermediário de 4.300 mm.

ITEM 02 – TRATOR DE ESTEIRAS:

a.  Ano de fabricação 2018.
A Administração está exigindo um equipamento fabricado no
ano  passado?   Note-se  que  a  exigência  aparece  antes  do
termo “mínimas”.

b.  Potência líquida no volante de 128HP (SAE J1349)

A New Holland, marca da CNH Industrial que é líder mundial
na fabricação de equipamentos de construção, dispõe no Brasil
do modelo D140.
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Tal produto atende e SUPERA as especificações do TR, mesmo
contando com um motor diesel com potência LÍQUIDA de 118
CV. Tal motor tem potência bruta de 130 HP.

Ocorre que os modernos tratores de esteiras, que utilizam
transmissões hidrostáticas, tem no motor diesel a aplicação
única de acionar bombas hidráulicas, que são as responsáveis
pela  transmissão da  potência  às esteiras.

Portanto, a potência não é o mais importante para esse trem
de força, sendo a capacidade hidráulica a determinante para
a eficiência.

Por exemplo, nosso produto pode ter peso operacional de
14.940  kg quando equipado da forma definida no edital,
está dotado de lâmina com capacidade para 2,9 m³, mantendo
sua  plena  eficiência  com  o  motor  que  gera  118  HP  de
potência líquida.

A  especificação  ora  combatida  parece  voltada  ao  produto
Komatsu, modelo D51EX-22, que necessita de um motor com
potência líquida de 130 HP  (bruta de 133 HP)para acionar
um equipamento com peso inferior (14.000 kg).

Sem  nenhum  demérito  ao  produto  Komatsu,  é  necessário
entender  que tratam-se de projetos diferentes, onde cada
fabricante  emprega suas melhores tecnologias, experiências
e conceitos.

Ou seja, reduzir a exigência de potência líquida para 118
HP,  o  que  se  requer,  em  nada  afetará  o  desempenho  e
permitirá,  ainda,   a  possibilidade  da  Administração
adquirir um produto mais pesado que, como é sabido, faz a
diferença para esse tipo de  equipamento, sendo inclusive
classificador de faixas operacionais.

ITEM 03 – PÁ CARREGADEIRA:

a.  Ano de fabricação 2018.

A Administração está exigindo um equipamento fabricado no
ano  passado?  Note-se  que  a  exigência  aparece  antes  do
termo “mínimas”.

b.  capacidade de caçamba coroada de 1,9m³
Não existe a informação sobre como deve ser a configuração
da  concha:  Caçamba  par  amontoamento  ou  escavação?  Com
dentes  e  segmentos  (uso  geral)  ou  borda  cortante
aparafusada (faca)?

Essas  informações  são  fundamentais  para  aferir  o  item
seguinte, que é a força de desagregação.

c.   força  de  desagregação  da  máquina  de  9.300  kg;  peso
operacional de 10.400 kg

Aqui, temos um  “descasamento” entre o peso operacional e a
força  de  desagregação  da  máquina,  o  que  sugere,
novamente, um foco no equipamento Komatsu, modelo WA200-6.

Para máquinas desse porte – há diversas no mercado nacional
– temos uma força de desagregação na ordem de 11  a  12
toneladas.  E é exatamente essa força que permitirá que o
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equipamento  realize  escavações  com  maior  ou  menor
eficiência.

Ou seja, uma força de escavação de apenas 9.400 KGF é muito
pequena  para  um  equipamento  com  peso  superior  a  10
toneladas e potência na casa dos 125 HP, como é o caso do
equipamento  Komatsu, que se enquadra também nos “04 ou 06
cilindros”...

Em síntese solicita: 

Finalizando,  e  estando  plenamente  caracterizadas  a
impropriedade nas descrições dos objetos dos itens 01, 02 e
03,  o  que  deve  ser  de  pronto  corrigido,  no  interesse
público maior, sob pena de responsabilidade dos envolvidos,
pede a impugnante que:

 
1.   Sejam  acatadas  as  suas  razões  de  forma  integral,

procedendo-se  a  alteração  necessárias  na  descrição
dos itens 01, 02 e 03 do edital.

2.  Formal  resposta  da  administração,  em  ambas  as
instâncias,  justificando  tecnicamente  a
impossibilidade, se for o caso, de acatar o quanto
aqui requerido, sob pena de responsabilidade. 

4-MANIFESTAÇÃO DA SEMAGRIC: 

ITEM 01 – RETROESCAVADEIRA:

a.Resposta:  Em tela, RATIFICO que ATENDE a administração pública

equipamento com zero horas de uso, no ano de fabricação 2018, que

possuam as especificações exigidas no edital.
No entanto, mesmo com jurisprudência e entendimento consolidado

quanto  a  entrega  de  produto  com  qualidade  superior  ao

estabelecido  no  edital,  para  não  pairar  duvidas  que  ensejem

critério  de  exclusão,  solicitamos  que  seja  publicado  adendo

modificador, ressaltando que o produto deverá ser fabricado no

MÍNIMO em 2018.

b.Resposta: Considerando o artigo 142, disciplina que, caso o erro,

por  seu  contexto  e  circunstância,  não  impedir  a  perfeita

identificação, não viciará o negócio.

Neste sentido, no caso em questão, a Potencia Líquida especificada

de 85hp, é o que identifica a coisa, sendo assim o código contido

no  edital  que  deveria  ser  SAEj1349  e  não  SAEj1995,  torna-se

irrelevante,  pois  o  equipamento  que  conter   “POTENCIA  LÍQUIDA

MÍNIMA DE 85HP” poderá perfeitamente participar do certame.

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, 2776, 2º Andar, Bairro São Cristóvão.

Tel. CML  (69) 3901-3069
CEP: 76.80-022 - Porto Velho/RO

Erineide
1



  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

c.Resposta:  Buscando  privilegiar  a  maior  participação  o  certame

licitatório, o peso operacional mínimo deverá ser o que aponta

6.800 kg.
Para tanto solicitamos que seja incluído no adendo modificador a

alteração suprimindo  o valor de 6.900 kg da especificação do

item.

Tal alteração não implicará alteração no bem solicitado pois como

trata-se  de  especificação  mínima,  os  bens  cotados  com  peso

operacional de 6.900 kg ou acima poderão ofertar lances.

d.Resposta: Neste caso o correto era afirmar mínimo 430,00 mm e não

4.300mm  como  está  na  especificação,  isoladamente  isso  poderia

acarretar dano ao certame mas como a referida especificação esta

associada  a  profundidade  de  escavação  da  concha  da  retro,

acreditamos  que  nas  circunstancias  apresentadas,  o  adendo

modificador corrigindo o que poderíamos até caracterizar como erro

formal, sanaria a questão apontada. 

e.Resposta: O impugnante menciona que não encontra similaridade nas

máquinas  padrão  disponíveis  no  mercado,  pois  bem,  discordamos

tecnicamente desta afirmação pois em pesquisa simples, encontramos

o Modelo B110b DA MARCA New Holland (mesma marca da impugnante),

que possui profundidade máxima de escavação de 4.700mm(prospecto

anexo), atendendo perfeitamente o contido no edital.

ITEM 02 – TRATOR DE ESTEIRAS TRATOR ESTEIRA

a.Resposta: Mesma resposta dada no item 01.a. 

b.Resposta: A especificação não exclui a participação da Impugnante,

e não busca de forma alguma direcionar a compra para nenhuma marca

específica, uma vez que em pesquisa no site da fabricante que a

impugnante representa encontramos o modelo D150B com potência de

líquida de 143 hp, atendendo perfeitamente as especificações do

edital.
 

ITEM 03 – PÁ CARREGADEIRA

Ano  de  fabricação  2018.  A  Administração  está  exigindo  um

equipamento fabricado no ano passado? 

a.Resposta: Mesma resposta dada no item 01.a.
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b.Resposta: Para efeitos deste edital serão utilizados concha com dentes

e segmentos de uso geral.
Neste sentido opinamos que seja incluído esta configuração no adendo

modificador.

c.Resposta:  O “descasamento” alegado pelo impugnante reduzirá a

participação e alterará para maior as especificações contidas

no  edital,  tal  alteração  retornará  o  processo  a  fase  de

cotação, prejudicando o prazo de execução do convênio.

Neste  sentido,  RATIFICAMOS  a  especificação  do  edital,  não

acatando o solicitado, e reforçamos que as especificações não

possuem  intenção  de  favorecer  nenhuma  marca/modelo  em

detrimento a outras, fato comprovado, pois a marca NEW HOLLAND

poderá participar com o modelo W130B que atende perfeitamente

as exigências deste edital.

CONCLUSÃO

Diante  das  impugnações  interpostas  ao  edital  nº  133/2019

concluímos que:

Observadas  as  alegações  da  impugnante,  com  os  adendos

modificadores  pospostos  para  o  ano  de  fabricação  e

especificação  dos  implementos  da  concha  a  empresa  poderá

participar do certame uma vez que os modelos Pá Carregadeira

W130B; Trator de Esteira D150B e Retroescavadeira B110B atendem

perfeitamente as especificações do edital.

Atenciosamente

Luiz Cláudio Pereira Alves            
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

5-JULGAMENTO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO:

Impende refrisar 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 dos procedimento licitatório
são delimitados para o atendimento a determinada demanda e, o princípio da isonomia,
interpretado no âmbito das licitações públicas, não pode ser considerado um fim em si
mesmo, posto que tem por objetivo a competição em busca de proposta mais vantajosa para
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a Administração. 

Destarte, considerando que a necessidade da Administração prescinde a
descrição e o quantitativo do objeto, o qual foi delimitado pelo setor técnico com
conhecimento técnico e empírico para tanto, ante a especificidade técnica do material e
aos seus QUANTITATIVOS, esta Pregoeira, agindo com zelo e prudência que o caso requer,
para fins de formar convicção para o julgamento da impugnação ora analisada 

6-DECISÃO DA PREGOEIRA: 

Acerca dos argumentos expendidos pela Impugnante, há que se reconhecer
sua  procedência,  conforme  manifestação  da  Secretaria,  já  que  compete  ao  Órgão
Requisitante,  conhecimento  técnico,  empírico  e  mercadológico  do  objeto,  definir  os
critérios técnicos de habilitação, limitados, entretanto, à previsão de legislação que
autorize a exigência. 

Pelo exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a impugnação formulada pela
empresa FERTISOLO  COMERCIAL  DE  MÁQUINAS  E  EQUIPAMENTOS  LTDA,  fundamentada  no
quanto exposto na manifestação da SEMAGRIC, ressalto que as decisões ora proferidas
estão  embasadas  nas  razões  de  fato  e  direito  expostas  nesta  Resposta  e  que  serão
adotadas as providências conforme especificação do quadro ANEXO I (Lote 1, 2 e 3), e que
o  Edital  de  Licitação  sofrerá  as  alterações  necessárias  ao  cumprimento  da  decisão
exarada, com a consequente de Republicação do mesmo.

                                    Porto Velho, 06 de novembro de 2019.

Erineide Araújo dos Santos
Pregoeira - SML
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ANEXO I

PROPOSTA DE ADENDO MODIFICADOR

Com base nas respostas exaradas no ofício 1058/GAB/SEMAGRIC/2019, encaminhamos

proposta de adendo modificador a serem feitas no pregão eletrônico 133/2019/SML.

1- DO PRAZO DE ENTREGA
• Inserir no Item 4.1  a possibilidade de prorrogação do prazo por mais 45

dias além dos 45 dias já determinados para entrega, podendo o prazo de

entrega caso a empresa necessite e solicite chegar a 90 dias.

2- ALTERAÇÕES ITEM 01 – RETRO ESCAVADEIRA

• Inserir o texto MÍNIMO junto ao ano de fabricação.
• Suprimir o termo SAEj1995
• Suprimir o texto 6.900KG do peso operacional mínimo
• Alterar a medida mínima da concha da retro de 4300MM para 430mm

Sugerimos a especificação ficar nestes termos:

RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA nova, 0/horas de uso, em linha,  MÍNIMO

2018 com as especificações mínimas a seguir; motor a diesel, potência líquida

85HP de com 04 (quatro) cilindros; tração 4x4, cabine fechada (ROPS/FOPS) com

arcondicionado,  chassis  monobloco  em  peça  única  sem  qualquer  conexão  com

parafusos, peso  operacional mínimo de 6.800kg, sistema elétrico de 12 volts,

caçamba de uso geral de 2250mm, com dentes e capacidade de 1,00m³, concha da

retro  430mm,  profundidade  de  escavação  de  4500  mm,  ,  luzes  para  trabalho

noturno, alarme de deslocamento a ré. Equipamentos opcionais: Insulfilm com 70%

de transparência nos vidros da cabine; 03 adesivos conforme padrão da PMPV;

garantia mínima de 12 meses sem limite de horas; assistência técnica por 

3- ALTERAÇÕES ITEM 02 – TRATOR DE ESTEIRAS
• Inserir o texto MÍNIMO junto ao ano de fabricação.
•

Sugerimos a especificação ficar nestes termos:

TRATOR  ESTEIRA  novo,  0/horas  de  uso,  em  linha,  MÍNIMO  2018  com  as

especificações  mínimas  a  seguir;  motor  a  diesel  04  (quatro)  tempo,

aspiração  turboalimentado,  com  06  (cilindros),  potência  líquida  no

volante de 128HP (SAE J1349) transmissão hidrostática, peso operacional
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13.900 kg, esteira vedada e lubrificada, lâmina de inclinação e angulação

(PAT), capacidade da lâmina (SAE) 2,8m³, largura das sapatas 510 mm,

riper com 03 (três) dentes; sistema elétrico com tensão de 24 volts e

bateria  livres  de  manutenção  e  cabine  (ROPS/FOPS)  fechada  com  ar-

condicionado de fábrica, certificação TIER 3, 03 adesivos conforme padrão

da PMPV (Prefeitura Municipal de Porto Velho; garantia mínima de 12 meses

sem limite de horas; assistência técnica por empresa instalada em Porto

Velho/RO devidamente autorizada pelo fabricante do equipamento, com todos

as despesas pagas até o local de entrega. 

4- ALTERAÇÕES ITEM 03 – PA CARREGADEIRA
• Inserir o texto MÍNIMO junto ao ano de fabricação;
• Inserir o texto com dentes e segmentos de uso geral;

Sugerimos a especificação ficar nestes termos:

• PÁ CARREGADEIRA sobre rodas, nova, 0/horas de uso, em linha, MÍNIMO ano

2018  com  as  especificações  mínimas  a  seguir;  motor  a  diesel,  turbo

aspirado de 04 ou 06 cilindros, potência liquida no volante mínima de

124HP  (SAEJ1349)  transmissão  automático  com  04  (quatro)  velocidade  à

frente e 03 (três) a rè; freio a disco em banho de óleo; capacidade de

caçamba coroada de 1,9m³  com dentes e segmentos de uso geral; cabine

fechada  com  ar-condicionado  de  fábrica,  (ROPS/FOPS):  alarme  de

deslocamento em marcha a ré; luzes de trabalho noturnas dianteiras e

traseiras, sistema elétrico de 24v, força de desagregação da máquina de

9.300 kg; peso operacional de 10.400 kg; pneus 17.5 X 25 – 12 lonas sem

câmara com aros, certificação TIER 3, Equipamentos opcionais: insulfilme

com 70% de transparência nos vidros da cabine; 03 adesivos conforme

padrão da PMPV (Prefeitura Municipal de Porto Velho; garantia mínima de

12 meses sem limite de horas; assistência técnica por empresa instalada

em Porto Velho/RO devidamente autorizada pelo fabricante do equipamento,

com todos as despesas pagas até o local de entrega 
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