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A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA - ES 

 

PREGÃO ELETRÔNICO No 048/2022 

 

DROSDSKY ÔNIBUS LTDA., com sede e foro jurídico em Vila Velha - ES, na Av. Primeira 

Avenida, 6479- Bairro Nova América – CEP: 29111-835, inscrita no CNPJ sob o nº 

13.891.913/0001-97, por intermédio de seu sócio, in fine firmado, vem respeitosamente perante 

Vossa Senhoria, com base na Cláusula 3 do Edital apresentar seu pedido de impugnação, 

conforme adiante segue: 

 

O Município de Piúma/ES, realizará licitação pública na modalidade de pregão eletrônico do 

tipo Menor Preço por item, cujo objeto é a aquisição de veículo tipo micro-ônibus com 

acessibilidade. Conforme especificações técnicas detalhadas no edital nº 048/2022. 

 

No anexo I do edital, termo de referência, consta uma redação e condicionantes que eliminam, 

ou dificultam a participação de grandes fabricantes de micro-ônibus, como Marcopolo/ Volare 

entre outras. 

 

1-Dispositivo de acessibilidade tipo poltrona móvel, marca Foca, porque foi condicionado essa 

marca, quando existem vários fabricantes no mercado que atendem as normas, funcionalidade e 

qualidade, como: Elevitá, Ortobras, etc. 

 

2-Na especificação, embora não clarificado pede monitor no teto e isso remete a ter aparelho de 

DVD, mesmo assim pede-se em rádio e define a marca do rádio como “Orbe”, esse item já fica 

suprimido pelo DVD e não precisaria essa especificidade de marca, pois cada fabricante de 

ônibus e micro-ônibus utilizam suas marcas próprias ou outras, como: pioneer, etc. 

 

A situação acima narrada, além de indicar um direcionamento da licitação, fere o princípio 

constitucional da isonomia, pois determinada empresa possui vantagem com relação a outras. 

 

Ao permitir a determinação de marcas, o órgão licitante restringirá o número de participantes e 

consequentemente deixando de avaliar a proposta mais vantajosa para a mesma. 

 

A Isonomia é Cláusula Pétrea que não pode ser questionada, alterada ou modificada, salvo 

mediante Poder Constituinte Originário. 

 

A Igualdade está prevista no caput do artigo 5º da Constituição da República Federativa do 

Brasil, sendo que dita Cláusula considera TODOS IGUAIS PERANTE A LEI. 
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A teor, a ISONOMIA é a forma encontrada para regular as normas para fins de manter a 

paridade aos destinatários e/ou licitantes perante órgãos públicos. 

 

É princípio comezinho em direito que o órgão público deve, além de buscar a economicidade 

(proposta mais vantajosa), demonstrar que concedeu a mesma oportunidade para todos os 

concorrentes – igualdade de condições. 

 

Mister adentrar no Princípio da Economicidade, que preceitua a possibilidade de a 

Administração Pública optar pela proposta mais vantajosa, sempre se observando ao Princípio 

da Isonomia. 

 

É claro que nos tempos atuais, é importante a economia dos recursos públicos, seja pela 

possibilidade de destinar verbas para outras obras, seja pela possibilidade de incorrer nas penas 

da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Ao não se observar ao Princípio da Isonomia, consequentemente não se atende ao princípio da 

economicidade. 

 

O ente administrativo deve fundamentar a sua decisão, sempre levando em consideração os 

princípios Constitucionais e éticos previstos em nosso ordenamento jurídico. 

 

Segundo o Ministro Eros Roberto Grau, Licitação e Contrato Administrativo Estudo Sobre a 

Interpretação da Lei, ed. Malheiro 

Editores, págs. 14/15: 

 

“... A licitação é um procedimento que visa à 

satisfação do interesse público, pautando-se pelo 

princípio da isonomia. 

“Competição” é, no entanto, termo que assume mais 

de uma significação. Há competição, pressuposto da 

licitação, quando o universo dos possíveis licitantes 

não estiver previamente circunscrito, de sorte que dele 

não se exclua algum ou alguns licitantes potenciais. 

Por isso, impõem-se que da competição, de que ora se 

trata, pressuposto da licitação, seja desenrolada de 

modo que reste assegurada a igualdade (isonomia) de 

todos quantos pretendam acesso às contratações com 

a administração.” 
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Assim sendo, o edital ora impugnado fere Princípios Pétreos e a Legislação que regulamenta os 

procedimentos licitatórios, razão pela qual a recorrente ingressa com o presente pedido. 

  

PORTANTO, requer se digne Vossa Senhoria receber a presente impugnação, processando-a na 

forma legal e, por fim, decidir de forma favorável tanto para a ora impugnante, como para a 

Administração Pública. 

 

 

Ante o exposto, requer: 

 

 Seja recebida a presente solicitação de esclarecimento, com revisão da exigência de marcas 

especificas, para garantir assim a participação de outras empresas no certame,  

 

Aguarda os devidos esclarecimentos, 

 

Vila Velha, 13 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 


