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ILUSTRÍSSIMO SENHOR (A) PREGOEIRO (A) OFICIAL E DOUTA COMISSÃO JULGADORA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ. 
 
Ref.:  IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020. 
  
 

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 respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, por 
este instrumento, com fulcro na Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/02, demais correlatos e no instrumento 
convocatório do referenciado Pregão, apresentar, tempestivamente, IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO 
EDITAL, pelos motivos de fato e de direito a seguir elencados: 

 
A teor do edital do Pregão Eletrônico nº 13/2020, para aquisição de veículos tipo: 01 (uma) unidade 
móvel para controle de zoonoses tipo 1 da proposta de aquisição nº. 11311.333000/1580-74, da 
portaria ms nº. 4123 de 30/12/2017; e 01 (um) veículo de tranporte sanitário (10 a 17 pessoas), para 
atender a proposta de aquisição nº. 1502101712291640000 - da portaria ms nº 4099 de 30/12/2017, 
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 21.1 do edital, que estabelecem o prazo de 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 Lote 1 - proposta de aquisição número 1502101712291640000-portaria 

ms nº 4099 de 30/12/2017, a seguinte especificação do objeto do certame: 

 
“Especificação técnica – Veículo Transporte Sanitário (Com 

Acessibilidade – 1 Cadeira) Capacidade Total/Acesso ao Cadeirante: 
Mínimo de 17 pessoas com acessibilidade. Veículo km. Potência: min. 
130CV. Distância entre eixos: min. 3665 MM. TV com Kit multimídia. 
Resolução Contran 316/09. Combustível: diesel. Câmbio: Manual; 
Direção hidráulica. Tração: 4x2. ” 

 
 

Tais especificações determinantes do Entre Eixo 3.665, não se enquadram 
nos Veículos na quantidade de Pessoas, desta feita o veículo de referência citado no item do 
anexo terá que sofre uma mudança de passageiro, ferindo frontalmente os princípios 
estabelecidos pelas Leis que regem os processos de licitações.  
 
 

marcio
Realce

marcio
Realce



 

Revemar - Revendedora de Veículos Marabá Ltda. 
Folha 27, Quadra 19, Lote Especial – Nova Marabá – Telefone (94) 2101-6400 – Fax (94) 2101-6469 

CEP 68.509-280 – Marabá – PA 
 CNPJ (MF) no 04.747.226/0001-01 - Inscrição Estadual no 15.096.216-9 

 

Assim sendo tal como descritas, as características delimitadas no edital 
restringem a participação de empresas, fazendo com que o certame venha ser fracassado. 
Cumpre informar ainda que a alteração do certame, mudando a quantidade de passageiro, 
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 quantidade de 
pessoas para 11+ 1. 
 

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 
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) 
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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 

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 II 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 Transporte Sanitário (Com 
Acessibilidade – 1 Cadeira) Capacidade Total/Acesso ao Cadeirante: 
11+1 pessoas com acessibilidade. Veículo km. Potência: min. 
130CV. Distância entre eixos: min. 3665 MM. TV com Kit multimídia. 
Resolução Contran 316/09. Combustível: diesel. Câmbio: Manual; 
Direção hidráulica. Tração: 4x2. ” 

   
 

Determinar-se a republicação do Edital, retirando o item apontado e 
reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93. 
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Marabá – PA, 16 de julho de 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


