PREFEITURA DE MONSENHOR PAULO - MG
Rua José Américo, 525, Centro, CEP 37405-000
CNPJ 22.541.874/0001-99
Fone (35) 3263-1320 / Fax (35) 3263 1322

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020
Processo Administrativo n° 180/2020
Tipo Menor Preço Unitário do Item – Aberto
Vistos Etc.

A empresa Deva Veículos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 23.762.552/0003-02,
opôs impugnação ao edital referente ao pregão eletrônico para aquisição de caminhão pipa, para
utilização no combate e enfrentamento à pandemia da COVID-19, requerendo a retificação do
termo de referência para que seja alterada a potência mínima do veículo, sob alegação de que a
potência constante acaba por limitar as opções de mercado.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DAS IMPUGNAÇÕES

A presente Impugnação encontra-se prevista, no item 24 do instrumento
convocatório “24.

DA

IMPUGNAÇÃO

AO

EDITAL

IMPUGNAÇÃO

AO

EDITAL

E

DO

PEDIDO

DE

DO

PEDIDO

DE

ESCLARECIMENTO”:
“24.

DA

E

ESCLARECIMENTO
24.1

Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
24.2

A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail:

licitacao@monsenhorpaulo.mg.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada
(Das 08h às 16h em dias úteis de funcionamento da Prefeitura de Monsenhor
Paulo) hipótese em que o licitante deverá obter a mensagem eletrônica de
resposta da CPL/Pregoeiro atestando o recebimento do arquivo pela
Pregoeiro/CPL (a documentação original deve ser apresentada em até 5
(cinco) dias após o envio do e-mail); no endereço: Rua José Américo, 525,
Centro, Monsenhor Paulo, MG, CEP 37.405-000.”
A

impugnação

apresentada

foi

protocolada

via

e-mail

licitacao@monsenhorpaulo.mg.gov.br, no dia 08/09/2020, uma vez que a licitação está marcada
para o dia 10/09/2020, resta configurado que a mesma é tempestiva e foi apresentada nos termos
do edital.
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DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO

A impugnante alega que o termo de referência traz nas especificações mínimas do
veículo a potência de 210 (duzentos e dez) cavalos, e que estaria direcionando o certame pra uma
determinada marca específica.

Ao final requer a alteração do edital para que seja alterado para no mínimo 206
(duzentos e seis) cavalos de potência, visando aumentar a competitividade.

Após consultar o Setor Solicitante sobre as especificações, foi explicado que na
verdade ao elaborar o termo de referência as especificações mínimas seriam de fato com 206
(duzentos e seis) cavalos de potência, uma vez que a própria empresa impugnante apresentou
cotações de preço com tais especificações, mas por um equívoco, acabou-se por considerar 210
(duzentos e dez cavalos), mas na verdade era pra ter constado 206 cv.

Dessa forma, por todo o exposto, decide este pregoeiro, pelo princípio da
legalidade e da competitividade:

- pela admissibilidade da impugnação apresentada pela empresa Deva Veículos
Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 23.762.552/0003-02, e pelo seu provimento, para alterar o termo
de referência para que conste no mínimo 206 (duzentos e seis) cavalos de potência do veículo,
visando aumentar a competitividade e corrigir o erro material praticado.

Tendo em vista a alteração nas especificações, a data deverá ser alterada e nova
publicação será realizada.

Encaminhe-se.

Publique-se.

Monsenhor Paulo, 09 de setembro de 2020.

Marcelino Felipini Silva
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1- DO OBJETO: A presente licitação tem por objeto Aquisição de caminhão pipa.
ITEM

DESCRIÇÃO (com especificações mínimas) UN QTD

Valor médio
unit

Valor médio
total

R$ 283.666,67

R$ 283.666,67

Caminhão pipa, motor diesel, 4CC,
transmissão manual sincronizada, 6 a frente +
1 ré, peso bruto total de 16.000 kg, com
capacidade de carga de 10.600 kg, potência
mínima de 206 cv, pintura branca, tanque de
01

combustível de no mínimo 275 litros, rodas
montadas com pneus radiais sem câmaras,
direção hidráulica, com implemento, tanque
pipa completo instalado com capacidade de
8.000 litros.

Un

01

