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DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 

 

O presente julgamento se reporta à Impugnação de 24/08/2017, ao Edital do processo 

de licitação na modalidade Pregão Presencial 049/2017,que tem por objeto a contratação de 

empresa para fornecimento de veículos zero km destinados a departamentos da 

Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde conforme Emenda 

Parlamentar nº 27630009. 

 

I- RELATÓRIO DA IMPUGNAÇÃO: 

A NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., ora Impugnante, em síntese, argui 

restrição no universo de ofertantes pelo prazo de entrega que considera muito curto e pela 

exigência da característica da DIREÇÃO do veículo, por ter sido apenas  DIREÇÃO 

HIDRÁULICA. 

 

II- DOS PEDIDOS: 

A Impugnante requer, recebida a impugnação seja determinada a modificação do 

edital, alterando o prazo de entrega dos veículos para 120(cento e vinte) dias e da 

característica do veículo para no “MÍNIMO DIREÇÃO HIDRÁULICA”. 

 

III- DA DECISÃO: 

Dada a tempestividade da impugnação, este Pregoeiro, averiguando as razões 

apresentadas pela impugnante, passa ao mérito. 

Observa–se que a impugnação foi tempestiva, apresentada em tempo hábil. 

 A impugnante alega o ferimento ao principio da isonomia e ao principio da 

proporcionalidade quando o edital fixa o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do objeto 

pretendido, bem como exigência de veículos com característica de direção de somente 

HIDRÁULICA, uma vez que no mercado, de forma geral os veículos já estão sendo 

fabricados com direção elétrica e ou/ eletro-hidráulica,  entendendo assim que está 

restringindo e limitando a competição. 

  

 

Cabe registrar que os certames licitatórios têm como objetivo selecionar a proposta 

mais vantajosa para a administração e são sempre regidos e processados em conformidade 
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com os princípios da legalidade, da isonomia, da livre 

concorrência, da vinculação ao instrumento convocatório, do interesse público, da eficiência, 

da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 Diante das comprovações de atendimento ao prazo fixado pela administração pública, 

é inconteste a oportunização e a livre concorrência, não se constatando irregularidade, eis que 

atende aos princípios da administração pública. 

 Segundo Hely Lopes Meirelles:  

“ Todavia, não configura atendendo ao principio da igualdade entre os 

licitantes o estabelecimento de requisitos mínimos de participação no edital 

ou convite, porque a Administração pode e deve fixa-los sempre que 

necessário à garantia da execução do contrato, à segurança e perfeição da 

obra ou serviço, à regularidade do fornecimento ou ao atendimento de 

qualquer outro interesse público”. 

 Entendo que é de interesse público a aquisição dos veículos objeto do edital para dar 

mais celeridade no atendimento a Saúde e conceder um prazo de 120(cento e vinte) dias para 

entrega dos mesmos além de dificultar a execução dos serviços,trará outros gastos.  

 No que tange a característica dos veículos, entendemos que o município pode 

modificá-la no intuito de ampliar a concorrência.  

 Sendo assim, visando atender aos preceitos legais, este Pregoeiro, decide, à luz do 

objeto licitado acatar parcialmente a impugnação da empresa NISSAN DO BRASIL 

AUTOMÓVEIS LTDA, prorrogando a abertura do processo licitatório para o dia 13 de 

setembro de 2017, alterando o prazo de entrega dos veículos para  

30(trinta) dias e modificando o critério exigido na direção dos veículos-item 01 e 02 do 

Certame para “NO MÍNIMO DIREÇÃO HIDRÁULICA”. 

 

Almenara, 28 de agosto de 2017. 

 

 

Tiago Pereira de Carvalho 

Pregoeiro 


