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ILUSTRÍSSIMO SENHOR (A) PREGOEIRO (A) OFICIAL E DOUTA COMISSÃO JULGADORA DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACAJÁ. 
 
Ref.:  IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020/SEMAS 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27080012/2020. 

 
A Empresa REVEMAR - REVENDEDORA DE VEÍCULOS MARABÁ LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ nº. 04.747.226/0001-01, estabelecida na Folha 27, Quadra 19, 
Lote Especial – Nova Marabá – Marabá – PA, vem mui respeitosamente a presença de Vossa 
Senhoria, por intermédio de seu representante legal, expor e requerer o que segue delineado: 

 
A teor do edital do Pregão Eletrônico nº 2/2020/SEMAS - Processo Licitatório nº 

27080012/2020, para Aquisição de veículo um Veículo 0 km do tipo Pick-up  (Veículo de tração 
Mecânica) para enfrentamento ao COVID-19 atendendo as demandas da SECRETARIA MUNICIPAL 
DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, vem por meio deste tempestivamente apresentar 
impugnação ao edital nos termos que seguem: 

 
 

          I - TEMPESTIVIDADE: 
 

Em conformidade com § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, que norteia o presente certame, 
assim como o item 20 do edital, Conforme previsto no art. 24, do Decreto Nº 10.024/19, até 03 
(três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar este Edital.  

 
II – DO MÉRITO 

 
 

II. I - DAS CARACTERÍSITICAS DO VEÍCULO: 
Consta no Anexo do objeto – Planilha Descritiva e suas quantidades, a 

seguinte especificação do objeto do certame: 
 

“Especificação técnica; VEÍCULO CAMIONETE PICK-UP; automóvel 
de fabricação nacional; zero quilometro ano; 2020 e modelo 2020, 
na cor branca; cabine dupla 4 (quatro) portas; capacidade de carga 
1.050kg; Câmbio manual. Tração 4x4 e 4x4, com reduzida nas 
quatro rodas com acionamento eletrônico, 06 (seis) marchas para 
frente e 01 (uma) para trás, motorização 2.4 com potência de 
190cv; alimentação por injeção eletrônica direta de combustível. 
‘Óleo diesel” turbo Inter cooler; Direção Hidráulica; freio a disco 
ventilado nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras com 
sistema antitravamento (ABS) nas quatro rodas; pneus 225/75 ou 
superior até 265/70. Rodas somente de liga leve aro 16, ar 
condicionado manual; vidros elétricos nas quatro portas; 
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retrovisores elétrico; air bag duplo motorista e passageiro; banco 
do motorista com ajuste de altura; estribos laterais em aço, para-
choque traseiro com lentes refletoras; abertura interna da tampa 
do tanque de combustível, protetor de cárter, tanque de 
combustível com capacidade de 76L, ganchos para o reboque 
dianteiro (2x); rádio am/fm, cd player com mp3 e bluetooth, porta 
usb com entrada para smartphones e auxiliar frontal; engate 
traseiro com gancho de reboque e tomada elétrica integrada, 
dotado de todos os equipamentos exigidos pelo CONTRAN bem 
como os de série não especificados.” 
 

 
Tais especificações determinantes da Potência do Motor 2.4 Potência 190CV mínimo, 

Ocorre que, embora a aquisição de tais itens seja feita de forma distinta, o edital os vincula 
desnecessariamente na parte técnica a marca MITSUBISHI fato que remete inquestionavelmente 
à solução de um único fabricante, pois, apesar de outros licitantes terem soluções adequadas, 
somente a MITSUBISHI ou suas revendas poderão fornecer o item, motivo pelo qual, a 
injustificável vinculação técnica contida no instrumento convocatório impede que outras 
empresas participem do certame licitatório segue informações dos outros fornecedores;  Ex: 
Amarok (Volkswagen) Motor 2.0 180CV, Ranger (Ford) Motor 2.2 160CV , Frontier (Nissan) Motor 
2.3 180CV, L200 (Mitsubishi) Motor 2.4 190CV.  
 

O direcionamento para a marca está indo contra a própria essência da licitação que é a 
competição, uma vez que a disputa permite que a Administração Pública adquira bens e serviços 
de melhor qualidade a preços mais baixos. Para isso, as regras da licitação determinadas no Edital 
devem permitir a participação do maior número possível de participantes, impondo somente as 
condições necessárias para que as propostas se adequem às necessidades da Administração 
Pública. 

Assim sendo tal como descritas, as características delimitadas no edital 
restringem os limites da concorrência, fazendo com que apenas uma fatia muito pequena do 
mercado representando uma marca apenas possa participar do certame. Cumpre informar ainda 
que a alteração do certame, aumentando o leque de opções de outras marcas não trará nenhum 
prejuízo a usabilidade e aplicação do referido item, trazendo apenas e tão somente benefício ao 
certame, uma vez que a aplicação prática do veículo em nada será prejudicada. A alteração da 
descrição do bem, apenas ampliará perfeitamente as opções de concorrência, garantindo assim a 
efetividade dos princípios que regem a licitação juntamente com a administração pública, motivo 
pelo qual requer a alteração da capacidade mínima do Motor para 2.0 Potência 160 CV, onde o 
edital alcançara maior número de empresa possíveis para participar com isso gerar 
competividade e melhor preço para o órgão. 
 

Isto posto, sendo certo que, “Licitação é o procedimento administrativo 
mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de 
seu interesse. Visa a propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder 
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Público, dentro dos padrões previamente estabelecidos pela Administração, e atua como fator de 
eficiência e moralidade nos negócios administrativos.” MEIRELLES (1996, p. 23), deve ser 
proporcionada oportunidades nas quais os interessados tenham chances de concorrer, 
atendendo ainda os interesses da administração pública, fundados sempre no princípio da 
legalidade.  

Abrir o leque de opções para participação da referida licitação é sobretudo 
propiciar a administração realizar a contratação mais vantajosa no que diz respeito aos gastos 
públicos, sem que seja perdida a qualidade no serviço / produto fornecido. 

A legislação pertinente, ampara a pretensão da referida impugnação 
conforme segue: 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração 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, restrinjam 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; 
(grifo nosso) 
 

De fato, a exigência do edital é restritiva da competitividade, com ferimento 
direto ao artigo 3.º, §1.º, inciso I da lei 8666/93, e ao artigo 3.º, inciso II da lei 10250/2002: 

 
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
 
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, 
limitem a competição;                                                                                      
(grifos de nossa autoria) 

 
Assim sendo limitar a possibilidade de concorrentes participarem da 

licitação, afeta sobremaneira a finalidade da legislação que rege os ditames da Administração 
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Pública. Importante ressaltar ainda que a referida alteração não tratá nenhum prejuízo a 

capacidade operacional do Veículo ou a sua destinação. 

 
IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PARTICIPAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO 

 
Diante do acima exposto, situação está que determinaria a opção da 

IMPUGNANTE por sequer participar da licitação, com restrição da competitividade em função 
deste fato. No caso da participação da impugnante, evoca-se antecipadamente o direito de 
recurso, caso tenha sua proposta desclassificada, por desconformidade com o anexo I do Edital. 

 
 
II - DO PEDIDO 

 
Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada 

procedente, com efeito para: 
 

Alterar a descrição do veículo no edital para que passe a constar: 
ANEXO I 
1. QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS: 

“Especificação técnica; VEÍCULO CAMIONETE PICK-UP; automóvel 
de fabricação nacional; zero quilometro ano; 2020 e modelo 2020, 
na cor branca; cabine dupla 4 (quatro) portas; capacidade de carga 
1.050kg; Câmbio manual. Tração 4x4 e 4x4, com reduzida nas 
quatro rodas com acionamento eletrônico, 06 (seis) marchas para 
frente e 01 (uma) para trás, motorização 2.0 com potência de 
160cv; alimentação por injeção eletrônica direta de combustível. 
‘Óleo diesel” turbo Inter cooler; Direção Hidráulica; freio a disco 
ventilado nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras com 
sistema antitravamento (ABS) nas quatro rodas; pneus 225/75 ou 
superior até 265/70. Rodas somente de liga leve aro 16, ar 
condicionado manual; vidros elétricos nas quatro portas; 
retrovisores elétrico; air bag duplo motorista e passageiro; banco 
do motorista com ajuste de altura; estribos laterais em aço, para-
choque traseiro com lentes refletoras; abertura interna da tampa 
do tanque de combustível, protetor de cárter, tanque de 
combustível com capacidade de 76L, ganchos para o reboque 
dianteiro (2x); rádio am/fm, cd player com mp3 e bluetooth, porta 
usb com entrada para smartphones e auxiliar frontal; engate 
traseiro com gancho de reboque e tomada elétrica integrada, 
dotado de todos os equipamentos exigidos pelo CONTRAN bem 
como os de série não especificados.” 
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Determinar-se a republicação do Edital, retirando o item apontado e 

reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme art. 23 do Decreto Nº 10.024/2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marabá – PA, 09 de setembro de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


