
JULGAMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 07.05676

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2016 – SRP 028/2016

OBJETO: Aquisição  De  Material  Permanente(Veiculo  Tipo  Passeio,  Veiculo

Utilitário  tipo  Pick-Up,  Veiculo  Utilitário  Tipo  Camionete  Cabine  Dupla  E  Veiculo

Utilitário Tipo Van  visando atender a Municipalidade.

RECORRENTE: UBERMAC COMÉRCIO E SEVIÇO LTDA

CONTESTADO: COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

 A  empresa  UBERMAC  COMÉRCIO  E  SEVIÇO  LTDA,  interpôs  pedido  de

IMPUGNAÇÃO ao edital tempestivamente

Em resposta tal pedido foi encaminhado ao setor responsável pela elaboração do

edital para manifestação. Que emitiu o parecer: 

A  impugnante  em síntese  requer  que  o  termo grifado da descrição do  item 03,
previsto no Anexo I do instrumento convocatório, ou seja: VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO
CAMIONETA  CABINE  DUPLA  4  PORTAS  COM  AS  SEGUINTES  ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS:  Veículo  automotor  zero-quilômetro,  combustível  Diesel,  ano  corrente;  Zero
quilômetro, será considerado veículo novo (zero quilômetro) o veículo antes do seu registro e
licenciamento (Deliberação do CONTRAN nº 64, de 30 de maio de 2008); Cor sólida branca;
Motor  turbo  diesel;  Tração  4x4  reduzida  com  acionamento  por  alavanca;  4  portas,
Capacidade para 5 passageiros;  Motor 4 cilindros 16V; Injeção eletrônica;  Cambio mecânico;
Potencia miníma 170CV; Torque máximo (MKGF): mínimo de 30; Mínimo 5 (cinco) marchas a
frente e 01 (uma) à ré; Direção hidráulica (...); seja alterado e corrigido para: Tração 4x4
reduzida com acionamento eletrônico, possibilitando assim participação mais ampla no
certame. 

Primeiramente, informamos que em momento algum pretendemos fazer exigências
que impeçam a participação de qualquer empresa, o que se pretende assegurar é
que tenhamos veículos aptos a atenderem as necessidades desta Administração.

Considerando  as  pesquisas  de  preços  realizadas  junto  ao  mercado  local,
verificamos  que  embora  não  tenha  sido  realizada  pesquisa  junto  à  empresa
impugnante, existem outros/outras modelos/marcas disponíveis no mercado.

Por fim, considerando que a licitante limitou-se a dizer que a descrição do item 03 do
anexo I do edital restringe a competição, não demonstrando qual característica limita
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a concorrência a um único modelo e/ou marca, resta-nos concluir que trata-se de
simples falácia na tentativa de modificar as características do veículo para atender
suas particularidades. 

Sendo assim, entendemos que o edital não deva sofrer qualquer alteração.

Frisa-se que a resposta do setor responsável encontra-se juntada nos autos 

MARCOS AURELIO FURUKAWA

pregoeiro 
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