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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

 

 

LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 

 

 

 

Trata-se de impugnação apresentada pela empresa TECNOCRYO 

GASES – TRANSPORTES, COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, interposta contra o Pregão eletrônico nº. 

038/2022, cujo objeto trata-se de aquisição de 01 (um) veículo, tipo micro-ônibus 0km 

com acessibilidade, ano/ modelo atual para atender o serviço da proteção social básica. 

 

Inicialmente verifica-se que a peça impugnatória é tempestiva. 

 

DOS FATOS 

 

 

Em síntese, a Impugnante alega que no 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. 
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DO MÉRITO 

 

 

Os processos licitatórios têm como finalidade atender às demandas da 

Administração, com foco no interesse público, através da seleção da proposta mais 

vantajosa, possibilitando a ampla participação e competitividade dos licitantes, sempre 

respeitando os  preceitos legais estabelecidos no Estatuto Licitatório (Lei Federal nº 

8.666/93), dentro os quais se destacam o da legalidade, da isonomia, da 

impessoalidade, da igualdade, mormente no que diz respeito ao seu artigo 3º, senão 

vejamos: 

 

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia e a solucionar 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 lhe são correlatos.   

 

 

Neste diapasão, a Administração Municipal de Piúma, com o escopo de 

garantir a aplicação dos princípios acima elencados, edita seus instrumentos 

convocatórios de forma que seja alcançado maior número de interessados, aliando à 

eficiência da aquisição com o melhor preço. 

 

Em linhas gerais, a impugnante requer que seja recebida a presente 

solicitação de esclarecimento, com revisão da exigência de marcas especificas, para 

garantir assim a participação de outras empresas no certame. 

 

Por tratar-se de alegações técnicas relacionadas ao objeto, foi solicitado 

ao setor requisitante que verificasse os apontamentos e emitisse um parecer sobre tais 

colocações. 

 

Deste modo, a Secretária Municipal de Assistência Social, esclarece que 

houve um equívoco na especificação e decidiu por alterar o Termo de Referência. 
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DA CONCLUSÃO 

 

Ex Positis, conheço a impugnação ao edital, dando-lhe provimento, devendo 

ser publicado novo aviso de licitação e o respectivo edital com as devidas alterações, 

com vistas a garantir a publicidade do certame. 

 

Dê-se ciência a impugnante. 

 

 

Piúma, 16 de setembro de 2022 

 

 

 

 

________________________________ 

Fernanda da Silva Pereira Parente 

Pregoeira Municipal 

Mat. 8499 


