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GOVERNO MUNICIPAL DE PARÀUAPEEAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

Coordenadoria de Licitações e Contratos 	 Rubrica 

PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL IW° 9/2019-001SEMAD 

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos 
sem motorista, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, para 
atender as demandas de todas as secretarias, coordenadorias e departamentos que fazem parte da Prefeitura 
Municipal de Parauapebas, Estado do Pará. 

Assunto: Impugnação ao Edital 

Impugnante: TRANSMARTUES LOCAÇÃO E ItANSPORTES ETIRELI EPP 

DO RELATÓRIO 

Versa o presente feito sobre processo de licitação, na modalidade Pregão Presencial n° 9/2019-001SEMAD 
que visa Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos 
sem motorista, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, para 
atender as demandas de todas as secretarias, coordenadorias e departamentos que fazem parte da Prefeitura 
Municipal de Parauapebas, Estado do Pará. 

A impugnante TRANSMARQUES LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EPP alega que o edital impõe 
especificações restritivas no item 5 do anexo I.A TERMO DE REFERÊNCIA, mais especificamente no 
trecho "veiculo tipo hatchback, entre eixos com no mínimo 2.400mm tipo gol ou similar." 

Estes são, em resumo, os inconformismos registrados pela impugnante, requerendo por fim, que a presente 
impugnação seja integralmente acatada, objetivando a revisão das exigências restritivas, de forma a 
possibilitar a ampliação do número de participantes, tendo em vista as razões expostas em sua impugnação. 

Em apertada síntese, estes são os fatos das impugnantes. 

DA ANÁLISE 

O Pregoeiro informa que a presente impugnação foi enviada para o setor técnico da SEMAD para análise e 

com base nesta análise, decide julgar totalmente improcedente a presente impugnação, conforme resposta em 

anexo. 

DA DECISÃO 

Pelos fundamentos ao norte despendidos, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A 

IMPUGNAÇÃO, mantendo os termos do edital e anexos, em conformidade com a Lei 10.520/2002 e 

subsidiariamente a Lei 8.666/93. 

19 de Março de 2019. 

LÉO 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 

CONTROLE ADMINISTRATIVO - CA 

Parauapebas, 18 de março de 2019. 

De: SEMAD 
Para: CPL 

Att: Sra. Fabiana Nascimento 
Coordenadora 

Em resposta ao pedido de impugnação da empresa TRANSMARQUES 

LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELLI EPP ao edital n°. 912019-001 SEMAD, após 

análise do pleito, passamos as seguintes considerações: 

O pedido de impugnação se deu de forma tempestiva. 

A empresa acima solicita a impugnação do edital pois justifica que a Prefeitura 

Municipal de Parauapebas impõe especificações restritivas no item 5 do anexo I.A - 

TERMO DE REFERÊNCIA, mais especificamente no trecho "veículo tipo hatchback (...) 

entre eixos com no mínimo 2.400mm (...) tipo gol ou similar." 

A empresa alega que "Não tendo havido justificativa da autoridade competente 

para impor a especificação restritiva da contratação, o que acarreta com a perda do caráter 

competitivo da licitação, requer seja acolhida a impugnação ao edital para excluir as 

restrições nos veículos para tenham distância entre eixos com no mínimo 2.400mm, e 

sejam da marca gol ou similar." 

Em primeiro lugar cabe esclarecer que o tipo de veículo mencionado não se 

trata de uma exigência, e sim de uma mera referência. O que o tribunal de contas da união 

reconheceu ser permitida como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do 

objeto, caso em que se deve necessariamente acrescentar expressões do tipo "ou 

equivalente", "ou similar',  "ou de melhor qualidade", podendo a Administração exigir que a 

empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade 

compatíveis com a marca de referência mencionada. (TCU, Acórdão 113/2016, Plenário). 

Sobre a especificação "(...) entre eixos com no minimo 2,400mm (..)" 

informamos que a característica não restringe o objeto a uma marca, não direciona a 
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licitação e nem tão pouco limita o caráter competitivo da licitação, tendo em vista que 

existem no mercado existem diversos veículos de várias fabricantes que atendem o 

requisito conforme tabela* abaixo: 

MARCA MODELO DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

Chevrolet Onix 2.528 mm 

Ford Ka 2.490 mm 

Fiat Argo 2.521 mm 

Hyundai Hb20 2.500 mm 

Volkswagen Gol 2.466 mm 
*Todas  as informações da tabela acima foram retiradas dos sites das respectivas montadoras em 

1810312019. 

Com base no exposto acima vimos informar, que os itens serão mantidos, pelo 

que conhecemos a impugnação, mas, não lhe damos provimento. 

Atenciosamente, 

oLC 
¼.j Céssio Andrdtiv&ra 
Secretário Municipal de Administração 

Decreto n°012/2017 
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