
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PABA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE F UIU3ANISMO. 

COMIJNICADO 

Ao liustrIssimo Senhor 
OTAC1UO PINTO SOARES NETO 

Delta Máquinas Ltda. 
Ananindeua -PA 

Em atençâo a interposiçâo de IMPUGNAcAO ao edital do Pregäo n 9  9/2018-
012-PMRP, o Secretário Municipal de Obras Transporte e Urbanismo DECIDE: 

Procedência parcial do pedido de impugnação ao Edital, 

apresentada pela empresa Delta Máquinas Ltda, adotando 

como fundamentos o Parecer JurIdico exarado a respeito 
(anexo); 

Acerca desta decisâo e em observáncia aos prazos insculpidos na legislaçâo 

pertinente, informo que o certame sera' adiado com data a de -finir. 

A decisâo sobre o pleito de IMPUGNAcAO encontra-se disponIvel no sItio 
www.rondondoara.gov.br . lnformaçöes complementares podem ser obtidas 

através do telefone: (94) 3326-1394. 

Rondon do Pará-PA, 10 de Abrit de 2018 

Secretário Urbanismo 

Av. Marechal Rondon, s/n, Centro -  Rondon do Path- PA- CEP: 62638-000 
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MANIFESTAçAO QUANTO AO PEDIDO DE IMPuGNAçA0 REFERENTE AO 
PREGAO PRESENCIAL NO 9/2018-011 FME. 

OBJETO: Aquisiçäo de uma escavadeira hidráuiica sobre esteira 
motoniveladora, conforme convenic FIDE n° 001/201 8-SEPLAN, visando atender 
as necessidades deste Municipio. 

IMPUGNANTE: DELTA MAQUINAS LTDA. 

RELATORIO - DOS PEDIDOS DE IMPUGNAcAO 

1 - Requer alteraçâo quanta ao ITEM 01: 

• Motoniveladora: A especificaçâo de "fabricacão nacional" para 
"fábrica instalada no Brash". 

Motor: "Ciclo Diesel, corn as seguintes caracteristicas: 0 teste da 
poténcia liquida deverá Sr certificado par normas SAEJI 349 ou 
SAE J1995 ou ISSO 9249 em vigor na época da fabricação: 
minima de 140 HP" pare Ciclo "Diesel, corn ase seguintes 
caracterIsticas: poténcia lipuida minima de 140 HP". 

• Lâmina: largura minima da Iâmina de 3,7 rn (trés metros e setenta 
centImetros) para 3,6 m (trés metros e sessenta centimetros). 

2— Requer alteraçäo quanto ao ITEM 02: 

Freios: Retirada da observaçâo quanta as freios atenderem aos 
padröes: SAEJIIS03450. 

II— DA TEMPESTIVIDADE  

Conforme estabelecido no edital, a impugnaçâo do Ato ConvocatOrio deve ser 
impetrada em ate dais dias Uteis, senão vejamos: 

DA RESCISAO E IMPUc3NAcA0 DO EDITAL 



W-1  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA 

Poder Executivo 
ASSESSORIA JURIDICA 

4.Quatquer pessoa, fIsica ou jurIdica, e parte legitima para 
solicitar esciarecimentos, providencias ou impugnar este Edital, 
desde que encaminhada corn antecedéncia de ate 2 (dois) dias 
óteis antes da data fixada para recebimento des propostas. 
(Grifo nosso). 

No caso em tela, a impugnacão foi protocolada no dia 09/04/2018, desta forma, 
a mesma foi apresentada tempestivamente, observando as termos da Lei no 
10.520/02, Lei no 8.666193 edo Edital de Pregao Presencial n 9/218-012. 

Ill - DA ANALISE DOS PEDIDOS 	 1 
Insurge o impugnante contra a edital do certame licitatOrio, ante aos 

requisitos exigidos, tais coma: fabricação nacional, atendimento do motor as 
normas padroes, largura da Iamina e atendirnento dos frelos ao padrão de 
segu rança. 

A definição clara e precisa do objeto e indispensável ao born andamento 
do certame. "Para que a Iicitação venha a ser bern sucedida, necessário se faz 
uma adequada caracterização do abjeto a ser licitado, corn especificaçöes 
técnicas claras, objetivas e estritamente vinculadas a necessidade apontada". 1  

A Lei 10.520102 que rege a Pregâo trata da definição precisa do objeto: 

Art. 30  - A fase preparatória do pregâo observará a 
seguinte: 
(. . 

II - a definiçAo do objeto devera ser precisa, suficiente e 
clara, vedadas especificaçöes que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessérias, limitem a cornpetição; 

Em seu art. 90, a citada Lei prevé pare a modalidade de pregão a aplicaçao 
subsidiária das norrnas previstas na Lei n° 8.666/1993. Esta, par seu turno, em 
relaçâo a definiçao do objeto a ser licitado, destacam-se alguns dispositivos, 
vejamos: 

Art. 14 - Nenhuma compra será faith sem a adequada 
caracterizaçâo de seu objeto e indicação dos recursos 
orçamentarios pare seu pagamento, sob pena de nutidade do 
ato e responsabilidade de quem Ihe tiver dado cause. 

1 ANDRADE, Wiadimir de Oliveira. editais de Licitaçao - TOcnicas de Elaboração e Sistema 
de Registrc de Preços. Belo Horizonte: Del Ray, 2009. p.  24. 
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Art. 40 - 0 edital conterá no preâmbulo o nUmero de ordem em 
série anual, o nome da repartiçao interessada e de seu setor, a 
modabdade, o regime de execuçao e o tipo da ticitaçao, a 
mençao de que será regida por esta Lei, a local, dia e tiara para 
recebimento da documentaçao e proposta, bem como para inicio 
da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o 
seguinte: 
I - objeto cia Hcitação, em descrição sucinta e clara; 

Para Simone ZANOTELLO: 

( ... ) o objeto da licitaçao deve estar disposto por melo de uma 
descrição suscinta e clara, ou seja, que nâo deixe margem de 
dUvida a nenhum interessado, e este possa formular sua 
proposta sem maiores dificuldades. Por isso, é preciso 
descrever minuciosamente a material, serviço ou obra a ser 
contratado, par meio de todas as sues caracterIsticas, a fim de 
que nao sejam necessérias complementaçães posteriores, 
lembrando que, na maioria dos casos, essas eventuais 
complementacOes exigem a devolucao do prazo de 
publicidade da licitacao. (Grifo nosso). 

Tomando, por exemplo, estas licitaçöes destinadas a contratacäo de bens e 
serviços corisiderados comuns, percebe-se qua: 

lnformaçOes essencialmente necessárias a descriçâo do 
objeto se fazem importantes ate o limite que nâo 
prejudiquem ou não resultem em beneficio algum a 
Administraçao na sua busca pelo melhor preço. E a 
descrição do objeto deve ser clara de modo a conferir 
segurança aos licitantes que poderâo meihor identificar 
qual e a real provisão administrativa solicitada, sendo a 
objetividade de tal procedimento alga fundamental. 2  

A descrição precisa do objeto também e comentada pela jurisprudéncia, e 
diante de sua análise a importância o Tribunal de Contas da União (TCU) 
editou a Sümula 177 cuja redação é a seguinte: 

Sümula 177: "A deflniçäo precisa a suficiente do objeto 
licitado constitui regra indispensével da competicão, ate 
mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre 
Os licitantes, do qual é subsidiário a princIpio da 
publicidade, qua envolve a conhecimento, pelos 
concorrentes potenciais das condiçoes básicas da 

2 PANKO, Larissa. PEREIRA, Melissa do Cassia. CORREA, Ragérlo. Pregao Presencial e 
Eletrônico - Cenario Nacional. Curitiba: Negócios Püblicos, 2008. p.  81. 
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licitacão, constituindo, na hipOtese particular da licitacão 
para compra, a quantidade demandada uma das 
especificaçôes minimas e essenclais a definiçäo do objeto 
do pregäo. 

Foi demonstrado a releváncia da descriçäo do objeto da licitaçâo. A 
Administraçao PUblica parte do principio qua a caracterizaçâo do objeto ticitado 
enseja uma certa garantia de satisfação das suas necessidades, de uma maneira 
menos onerosa possIveL 

No caso em epIgrafe, uns dos requisitos no edital referente a máquina 
motoniveladora e que eta seja de läbricação nacional; que as caracteristicas do 
motor atendam aos padröes do SAEJI349 ou SAEJ995 ou ISSO 9249; a largura 
minima da lamina seja de 3,7 (trés metros e setenta centirnetros) e, quanto a 
máquina escavadeira hidraulica é exigido que Os freios de segurança, bern como 
o freio de estacionamento acionado e liberado automaticamente atendessem Os 
padrOes: SAEJ/1S03450. 

Ao analisar o edital e o termo de referéncia, ao que diz respeito a 
necessidade de ser fabricação nacional, percebe-se que foi stern do necessório, 
ocasionado restriçâo da competitividade, violando dessa forma o principic da 
universalidade. 

Coma forma de garantir a ampla concorréncia, a flel execucão do contrato 
e a proposta mais vantajosa para a Administracâo PUblica, é necessário se fazer 
uma errata quanto a este item. Devendo alterar a redacâo de "fabricacâo 
nacional" para "fabrica instalada no Brasil. 

Quanta so requisito de que a motor da máquina motoniveladora e Os freios 
da máquina escavadeira hidraulica devem atender sos padrães 5AEJ1349 Cu 
SAEJ995 ou ISSO 9249 e SAEJ/1503450, houve apenas um erro de redacao, 
visto que nâo está sendo exigido a certiflcaçâo de qualquer instituto, mas sim 
que as caracteristicas atendam de forma similar ou igual ao padrão definido por 
tais institutos. 

Por fim, quanto a largura minima da lamina, e estipulado como medida 
minima de 3,7 rn (trés metros e setenta centImetros), pois jé ha no patrimônio 
pUbtico municipal maquinas com laminas dessa dimensão. Entâo, a finalidade 
de estipular esta medida minima é no sentido de padronizar as máquinas, sendo 
mais econômico quando for fazer manutenção, bern como a sua troca, uma vez 
que e menos dispendioso fazer manutencAo de Arias objetos semeihantes do 
que de tamanhos, peso, medida diferentes. 
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