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PREGÃO Nº 2/2020/SEMAS, NA FORMA ELETRÔNICA 

(Processo Administrativo n° 27080012/2020) 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

OBJETO: aquisição de um veículo 0 km do tipo pick-up (veículos de tração mecânica) 
para enfrentamento ao covid-19, atendendo as demandas da secretaria municipal do 
trabalho e promoção social. 

 

IMPUGNANTE: REVEMAR - REVENDEDORA DE VEÍCULOS MARABÁ LTDA, 
CNPJ nº. 04.747.226/0001-01. 

 

I. DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO: 

Trata-se de impugnação do edital do procedimento licitatório na modalidade 
Pregão n° 2/2020/SEMAS, na Forma Eletrônica, que tem por objeto a aquisição de 
um veículo 0 km do tipo pick-up (veículos de tração mecânica) para enfrentamento ao 
covid-19, atendendo as demandas da secretaria municipal do trabalho e promoção 
social, apresentada, TEMPESTIVAMENTE, pela empresa REVEMAR - 
REVENDEDORA DE VEÍCULOS MARABÁ LTDA, por meio do qual requer a 
impugnação do Edital do Pregão n° 2/2020/SEMAS, na Forma Eletrônica. 

 A impugnante relata que o Edital do Pregão n° 2/2020/SEMAS, na Forma 
Eletrônica apresenta algumas irregularidades, que ao descrever o objeto do certame, 
a administração transcreveu para o produto do item 1, especificações que restringem 
a participação de demais licitantes, desproporcionando os princípios norteadores da 
lei de licitações, principalmente o da concorrência. 

 Para a defesa da reformulação das condições estabelecidas no instrumento 
convocatório, a Impugnante ataca os seguintes pontos: 

1.  “Especificação técnica: ITEM 1: 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; retrovisores elétrico; air bag duplo motorista e 
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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. 
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II. DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO:  

Nos termos do disposto no artigo 24 do Decreto nº 10.024/2019 e no item 20.1 
do Edital, é cabível a impugnação, por qualquer pessoa, do ato convocatório do 
pregão na forma eletrônica até 01 (um) dia útil antes da data fixada para abertura da 
sessão pública. 

Desse modo, observa-se que a Impugnante encaminhou sua petição, via e-
mail semadlicpac@gmail.com, no dia 9 de setembro as 15h16min, e, considerando 
que a abertura da sessão pública do pregão está agendada para o dia 15/09/2020, a 
presente Impugnação apresenta-se tempestiva. 

 

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO:  

Para análise do pleito apresentado pela IMPUGNANTE, procedeu-se consulta 
a área solicitante (Departamento de Planejamento da Secretária Municipal de 
Trabalho e Promoção Social), responsável pela elaboração do Termo de Referência 
objeto deste certame, para que apresentasse as justificativas que motivaram a 
solicitação para a retificação do Edital, ora questionada pela IMPUGNANTE e, a partir 
desse parecer, fundamentarmos a decisão quanto ao pedido de impugnação. 

Analisando as especificações descritas no Termo de Referência entendemos que de 
fato prejudica o caráter competitivo do certame, pois houve de forma desnecessária o 
direcionamento contido nas especificações técnicas, visto isto será corrigido tais 
especificações de modo que aumente o leque de licitantes participantes.   

Cabe reforçar que o referido Edital observará os termos da Lei Federal n° 10.520, de 
17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto Federal nº10.024, de 20 
de setembro de 2019, e pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não 
citadas expressamente no seu Edital, bem como pelas condições estabelecidas no referido 
EDITAL e seus anexos.  

Por oportuno, é necessário esclarecer que o prazo para decisão das impugnações 
pelo pregoeiro é de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação, 
conforme previsto no § 1º do Decreto nº 10.024/2019. 

Segue abaixo as considerações do Departamento de Planejamento da 
Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social, quanto aos pontos levantados pela 

impugnante: 

 

1. Capacidade Mínima do Motor e Potência (cv):  

As especificações elaboradas pelo referido Departamento no tocante a motorização 
2.4 é necessária para o atendimento das necessidades da Secretaria, haja visto que há 
atendimentos aos usuários dos programas sociais em áreas de zonas rurais de difícil acesso 
com condições extremas de locomoção, imputando dessa forma uma motorização potente 
para garantir a segurança de todos. Portanto, o entendimento quanto a Capacidade Mínima 
do Motor permanecerá no mínimo 2.4, fazendo-se necessário acrescentar ao fator de força 
(torque) do motor para no mínimo 40 kgfm (quilograma força vezes metro) nas especificações. 
No entanto, no tocante a potência (cv), subentendeu que não há necessidade de manter o 
que se pede, no caso 190 cv, passando a contar na retificação para no mínimo 170 cv. Tais 
alterações constará na republicação do Edital com novos prazos para abertura do certame. 
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Ademais, o Termo de Referência é resultado de diversos debates realizados pela 
equipe técnica, além da contribuição das empresas fornecedoras do objeto da contratação 
ora proposta. O documento apresenta a descrição detalhada dos bens e serviços necessários 
ao presente certame e suas respectivas especificações técnicas, bem como demais aspectos 
técnicos indispensáveis à contratação, visando atender à demanda da Secretaria e resguardar 
a Administração Pública quanto à qualidade dos bens e serviços a serem fornecidos. Nesse 
sentido, foram definidos padrões de especificações técnicas compatíveis com os objetivos 
pretendidos para a presente contratação e com os padrões de mercado. 

Assim, plenamente convictos de que os termos do Edital em questão não 
contemplam a ampla participação dos fornecedores por meio deste processo, e que há razões 
para a alteração do Edital, o citado Departamento sugere que a impugnação em causa seja 
acatada, em parte. 

 

IV. DA DECISÃO:  

Diante do exposto, entendemos pela PROCEDÊNCIA da presente impugnação, haja 
visto que de fato constatou-se nas especificações técnicas características que limitava a 
ampla concorrência de possíveis licitantes. Porém, cabe destacar que as sugestões de 
especificações da Impugnante não atendem a real necessidade da solicitante. Conforme as 

justificativas técnicas, será procedido as alterações nas disposições do Edital do Pregão n° 
2/2020/SEMAS, na Forma Eletrônica e seus anexos.  

 

 

Pacajá, Pará, 11 de setembro de 2020. 

 

 

______________________________________ 

RONALDO LIMA SANTOS JUNIOR 
Pregoeiro 
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