
 
Processo: 636/2017 – Tomada de Preços nº 06/2017 
Objeto: Resposta à impugnação ao edital 
Impugnante: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 06.224.121/0008-70 
– Passo Fundo/RS 
 
 

1. Da Impugnante e objeto : 
 

Trata-se de impugnação a tomada de preços nº 06/2017, interposta pela empresa 
SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 06.224.121/0008-70 – Passo 
Fundo/RS. 

 

O EDITAL TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA 
NOVA, ZERO HORA, PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E TRÂNSITO.  
 

2. Da Tempestividade: 

Primeiramente cabe salientar que a impugnante apresentou tempestivamente,  
as razões da impugnação ao edital tomada de preços nº 06/2017 processo 
administrativo nº 636/2017 o qual recebo a impugnação por ser tempestiva. 
 

3. Das Razões de Impugnação: 

A recorrente, valendo-se da prerrogativa legal, apresentou suas razões 

alegando, resumidamente, que: 

            [...] versa especificamente sobre o peso do maquinário, bem como a 
transmissão do bem a ser adquirido, consoante as características técnicas do 
equipamento. 
 

4. Da Fundamentação da Impugnante: 

Quanto a fundamentação legal, ventilou a Lei Federal 8666/93. 
Embasou sua irresignação referente ao objeto do certame mais 
especificamente quanto ao peso operacional e transmissão.  

 

5. Passamos a Análise:  
 
Passando a análise do mérito, quanto aos pontos levantados/impugnados pelo 
interessado conforme posicionamento da área demandante/técnica do objeto e 
da comissão de licitações. 
“Após análise dos argumentos apresentados na impugnação em tela, informo 
que, a mim, não parece ser procedente”. 
No que tange ao vício elencado pela impugnante com referência ao peso 
alfanumérico de 14.000 kg, a administração corrigiu tempestivamente e 



 
publicou a retificação no DOE- protocolo nº2017000030754 de 22/11/2017 e 
Jornal Cidades de 22/11/2017 alterando apenas a informação numérica, para 
15.000kg, haja vista que o extenso já constava “quinze mil quilos”. Fica ainda 
demonstrado com a opção pelo peso maior o que não prejudica nenhum 
licitante interessado. 
Aventou ainda a impugnante que estaria sendo objeto de exclusão visto que seu 
maquinário é de peso 14.605kg e não 14.000kg como estava descrito. Com a 
retificação a administração apenas corrigiu erro de digitação mantendo o 
correto no extenso, assim restou sanado o vício tempestivamente sem alterar o 
objeto da licitação na sua substância possibilitando a participação dos 
interessados com peso operacional até 15.000kg (quinze mil quilos). 
A impugnante manifesta sua irresignação quanto a transmissão de no mínimo 8 
marchas a frente, exigido no objeto do edital, observando que seu maquinário é 
de 6 marchas a frente. 
Manifesta que a máquina com 6 marchas à frente não constitui alteração 
significativa no desempenho [...]. 
Ora, a administração busca desempenho aliado a economia de combustível. As 
distâncias percorridas com as máquinas motoniveladoras nos trechos de âmbito 
municipal são extensos necessitando que o equipamento seja adequado as 
exigências da secretaria de obras pera melhor desempenho e economicidade. 
Outrossim a administração não faz restrição ao peso operacional que é regra 
nas máquinas motoniveladoras ou seja, peso operacional de 15.000kg 
abrangendo várias marcas e montadoras. A transmissão é apenas um opcional 
que qualquer montadora pode adequar na sua linha de montagem. 
Para melhor compreensão atualmente várias montadoras tem em sua linha de 
montagem carros 1.0 tanto com transmissão de 5 velocidades à frente quanto 
de 6 velocidades à frente. Neste sentido a administração tem por opção e 
discricionariedade optar por transmissão de 8 marchas à frete. 
Ora, cabe à administração pública estabelecer, na descrição do edital, critérios 
mínimos de exigência e funcionamento.  
É sabido que a licitação na modalidade tomada de preços é vinculada aos 
princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 
publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 
convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da 
razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. Deste modo, não pode 
haver comprometimento do interesse da administração e assim não há se falar 
em ilidir a participação de inúmeras empresas o requerido em edital item 2.3 
alínea ”e”, sendo que o licitante apresenta declaração responsabilizando-se 
pelo transporte em caso sagre-se vencedor, dentro das normas vigentes em 
legislação quanto a veículo licenciado pela Fepan para transporte de óleos e 
outros materiais contaminantes. Assim não há se falar em exigência 
desnecessária como manifesta a impugnante. 
As especificações técnicas constantes do edital já são suficientes para atender 
às necessidades às quais se destina o objeto da presente licitação visando a 



 
seleção da proposta mais vantajosa aliado a eficiência e economicidade sem 
com isso comprometer ou restringir  ou até mesmo frustar o caráter 
competitivo dos licitantes. 
O objetivo da licitação é oportunizar aos licitantes interessados a participação e 
competitividade na modalidade tomada de preços, seja ela por julgamento dos 
itens ou global conforme o caso. A administração necessita um conjunto de 
serviços e aquisições bem sincronizado e não tumultuado para o bom 
andamento dos trabalhos. 
Nesse sentido, não cabe aos particulares adentrar na margem de 
discricionariedade que é concedida à Administração para que especifique o tipo 
de transmissão que deva escolher se de 6 ou 8 marchas à frente. 
Ademais, o acatamento do quanto pleiteado pela impugnante levaria a uma 
restrição desnecessária da competição ínsita aos procedimentos licitatórios. 
 

6. Da Decisão 
 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pela 
empresa SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 
06.224.121/0008-70 – Passo Fundo/RS, mantendo os termos do edital no que 
tange ao peso operacional de 15.000kg (quinze mil quilos) e transmissão de 8 
marchas à frente, bem como na manutenção no exigido no item 2.3. alínea “e” 
do edital tomada de preços nº 06/2017. 

 
É a decisão. Publique-se. 
 

Muitos Capões, 01 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 

EDUARDO GARGIONI 
Presidente CPL 

 
 

 


