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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA / RS 

 

 

 

Pregão Eletrônico nº 006/2020 

 

 

MATTANA VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita sob o CNPJ nº 32.225.388/0001-15, estabelecida na Avenida 

Getulio Vargas, nº 8555, Bairro São José, na cidade de Canoas, RS (CEP 92420-

024), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar 

IMPUGNAÇÃO ao edital referente ao “Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2020”, 

em conformidade com as razões que seguem: 

 

 

Trata-se a requerente de concessionária de caminhões e 

ônibus da marca Iveco, com atuação na quase-totalidade do estado do Rio 

Grande do Sul. Nesta condição, a requerente pretende ofertar seus produtos no 

Pregão Eletrônico nº 006/2020. 

 

 

I. DO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO 

  

Inicialmente, cumpre salientar que o Edital integrante do processo licitatório 
promovido pela Prefeitura Municipal de Restinga Sêca visa a aquisição de 

caminhão truck com caçamba. 
 

Em relação ao item 1, Caminhão Truck 6X4, as características exigidas pelo 

Edital encontram-se amplamente satisfeitas pelo produto a ser ofertado pela 
impugnante, exceto aquelas que, abaixo, serão detalhadamente especificada, e 
que não é compatível com os princípios orientadores do procedimento licitatório, 

mormente a igualdade e a ampla competição, exigidos em quaisquer licitações. 
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II. FUNDAMENTOS LEGAIS 

 

De acordo com que abaixo será detalhadamente exposto, 

o bem a ser oferecido pela impugnante satisfaz, de forma integral, às exigências 

constantes no edital, exceto aquela que não se compatibiliza com os princípios 

do processo licitatório e que, abaixo, serão detalhadamente demonstradas. 

 

No edital a Administração Pública descreve um veículo que 

pretende adquirir por meio deste processo licitatório: 

 

Caminhão truck 6x4, 0 KM, traçado, ano de 

fabricação a partir de 2020, ano 2020 cor 

branca, cabine metálica avançada construída 

em chapa de aço, motor com injeção eletrônica 

alimentada à diesel, potência mínima de 275 

CV, 06 cilindros verticais em linha, emissões por 

sistema com ou sem arla, caixa de câmbio de 

no mínimo 8 (oito) marchas à frente e 01 (uma) 

a ré, peso bruto total 23.000 kg, suspensão 

dianteira com molas semielípticas de duplo 

estágio, com amortecedores telescópicos de 

dupla ação e barra estabilizadora, suspensão 

traseira com molas tipo tandem, freio motor, 

sistema de freios dianteiro e traseiro à ar 

comprimido com sistema antitravamento de 

roda tipo tambor, freio de estacionamento com 

câmara de mola acumuladora acionada 

pneumaticamente, tacógrafo digital, 

transmissão manual, equipado com ar 

condicionado quente e frio, direção hidráulica, 

rádio veicular, acionamento elétrico das travas 

de portas LE/LD, acionamento elétrico dos 

vidros LE/LD, Alarme sonoro de ré, assento 

ergonômico com suspensão pneumática, cintos 

retráteis, faróis baixo/alto e anti-neblina, pala 

interna de proteção contra o sol para condutor e 

passageiros, tapetes removíveis, reservatório 

corote barrica para lavar as mãos, pistola de ar 

para cabine com mangueira espiral, veículo 

emplacado e licenciado em nome do município, 

com os demais itens e acessórios obrigatórios 

por lei (Resoluções e Portarias CONTRAN 

/DENATRAN). Caçamba basculante branca, com 

chapas de 6,35mm de espessura toda caçamba, 
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acoplada em estrutura de aço reforçado, com 

bordas arredondadas, com pistão frontal de 04 

(quatro) estágios, capacidade 12,00m3, tomada 

de força com bomba hidráulica acoplada 

compatível, abertura traseira basculante, com 

dobradiças reforçadas, para - lamas envolventes 

com tapa-barro de borracha, garantia mínima 

de 01 (um) ano sistema de abertura da 

caçamba com duas cuícas a ar. 

 

Ocorre que, analisando-se a descrição do bem, 

depreende-se, no ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA, DESCRIÇÃO, que se pede 

suspensão dianteira com molas semielípticas de duplo estágio (...) 

suspensão traseira com molas tipo tandem. Ao fazer tais exigências, a 

administração pública retira do presente certame seu caráter competitivo, uma 

vez que os veículos desta categoria possuem, em sua maioria, o suspensão 

dianteira com molas parabólicas; suspensão traseira com molas 

semielípticas, itens esses que são homologados e atendem as necessidades do 

mercado a que se propõe trabalhar, sem prejudicar o bom funcionamento do 

veículo dentro do implemento solicitado (caçamba basculante com capacidade de 

12 m³). Não servindo de justificativa a padronização da frota do município, pois 

são os mesmos materiais (peças), sendo a mesma forma de manutenção. 

 

Somente uma marca de venda de caminhões desta 

categoria atende o parâmetro especificado, a Volkswagen (Constellation 26.280), 

o que caracteriza direcionamento de marca. 

 

Portanto, além de desnecessária, a exigência destas 

especificações fere os princípios da ampla competitividade e da igualdade entre 

os licitantes, o que deve conduzir a declaração de nulidade do certame ou, no 

mínimo, a alteração dos referidos aspectos. 

 

Outra situação se prende ao fato de que o Edital pede no ITEM 1, DO 

OBJETO, subitem 1.2.4, que a empresa licitante deverá oferecer assistência 

técnica própria em oficina, em uma distância aproximada de até 200 km da sede 
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do município licitante, sendo que, em havendo a necessidade de transporte dos 

itens, objetos deste edital, até a assistência técnica no período de garantia, as 

despesas correrão por conta da empresa fornecedora do veículo, sem ônus para 

o município. Ocorre que possuímos oficina autorizada pelo fabricante neste raio, 

uma vez que o serviço é prestado por empresa capacitada pela fábrica, não 

causando prejuízos à garantia fornecida, sendo que os custos adicionais serão 

absorvidos pela empresa vencedora do certame. Somos concessionária 

autorizada pela Fábrica (possuímos declaração de fábrica). A Fábrica possui um 

Ponto de Atendimento (Oficina) dentro do raio solicitado no Edital. Questiono se 

será aceita esta Oficina autorizada, uma vez que ela presta a garantia de fábrica 

e o que for necessário a ser realizado no caminhão no período fora de garantia 

também. 

 

Com efeito, para a administração pública nenhum dos 

itens mencionados é relevante para a municipalidade apenas interessa que o 

caminhão cumpra as finalidades para as quais este se destina. 

 

Portanto, a simples especificação das suspensões como 

descrito já se constitui em direcionamento do certame, o que, de forma 

incontroversa, não pode ser admitido, sob pena de se violarem os mais basilares 

princípios do processo licitatório. 

 

Dessa forma, a característica exigida pelo Edital 

certamente se incompatibiliza com as exigências do princípio da ampla 

competição ou, se preferir, da igualdade entre os participantes. A este respeito, o 

artigo 3º, §1º da Lei de Licitações prescreve a nulidade de todas as cláusulas 

restritivas do caráter competitivo da licitação: 

 

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 
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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; 

 

Ou, conforme Hely Lopes Meirelles, “a igualdade entre os 

participantes é o princípio impeditivo da discriminação entre os participantes do 

certame, quer através de cláusulas que, no edital ou convite, favoreçam uns em 

detrimento dos outros, quer mediante julgamento faccioso” (Direito 

Administrativo Brasileiro – p. 249). 

 

Em verdade, o que se passa no presente certame, de 

acordo com a atual redação do Edital, é a frustração do caráter competitivo por 

meio de condição que impõe uma irrazoável barreira à participação de todos os 

demais licitantes, bem como o privilégio de um deles em detrimento dos demais 

quando analisada uma das características em particular. 

 

Com efeito, a fim de evitar ofensa à lei, requer seja 

acolhida a presente impugnação, a fim de que se altere o item impugnado do 

edital, alterando-se a especificação do sistema de freios, a fim de contemplar 

uma maior quantidade de competidores. 
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III. REQUERIMENTO 

 

Diante do exposto, respeitosamente, requer seja 

acolhida a presente impugnação, a fim de que se preserve a ampla 

competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa, exigidas para qualquer 

procedimento licitatório, declarando-se a nulidade do processo licitatório ou 

excluída / alterada do edital a necessidade dos itens descritos.  

 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Canoas, 18 de fevereiro de 2020. 

 

 

 
 

MATTANA VEÍCULOS LTDA 
 

CNPJ n. 32.225.388/0001-15 

 


