
Parecer Juridico

Requerente: pregoeiro Municipal
Assunto: lmpugnaçáo Edital Licitação
Pregão Presencial 1 1 12019

Trata-se de impugnação de Edital apresentada por TRATORSUL - "
EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS ElRELI, insurgindo-se a requisito constante no
Anexo I item 2 quanto a exigência de que o pro§uto cotado tenho "motor turbo
diesel do mesmo fabricante"

coNSTDERAÇOES lNrCrArS

Preliminarmente faz-se necessário frisar que os editais de abertura são
pautados sob a legalidade e na busca do aperfeiçoamento e aprimoramento da
contrâtaçãa de produtos de primeira qualidade.

Para excluir ou modificar uma cláusula, antes se faz necessário
verificar se, realmente, a mesma está inçorreta, restritiva ou ilegal.

DA SrrUAÇÃO FATTCA

A empresa impugnante alega que com a exigência de que o motor do
equipamento seja da mesma marca do fabricante estaria a administração
Municipal restringindo de forma desnecessária um universo de potenciais
competidores, obstando a busca da contratação mais vantajosa.

A aquisição de um equipamento de alto custo, como o caso de uma
retroescavadeira exige que a administração municipal elabore edital em que
conste todas as características necessárias, permitido a competitividade entre
fa brica ntes/revendedores.

A exigência do motor da mesma marca do fabricante do equipamento
justifica-se ao considerar o equipamento, e consequentemente, a garantia em um
conjunto, segurança técnica que assegura o acionamento da garantia, trazendo
maior confiança e qualidade ao equipamento adquirido.

Não há que se falar em restrição a competitividade ou direcionamento
da licitação visto que, conforme pesquisa de mercado vários equipamentos
existentes preenchem os requisitos do edital.

As exigências do edital devem atender ao interesse público, o requisito
questionado visa justamente proteger o erário em situaçÕes futuras de assistência



técnica, buscando uma aquisição pelo melhor custo beneficio.

Neste sentido segue um julgado do TCU: "O gestor, ao cíassificar bens
e serviços como cornuns, deye se certifiçar de que a descrição do objeto e

suficientemente clara a ponto de não suscifar duvidas, no afã do procedimento
concorrencial da pregão, acerca das especificações da objeto oíertado pelos
liçitantes. Ademais deverá obsenrar a complexidade das especificações não
encetará insegurança ao adimplemento contratual pelos potenciais contratados
em face da rnexrsÍéncia da habilitação prévia". Acordão 1615/2008 Plenário (Voto
do Ministro Relator).

CONCLUSÃO

Desta forma, pelo exposto não vislumbramos obice ao prosseguimento
da licitação na forme como se encontra, mantendo as exigências do edital, na

busca da aquisição mais vantajosa para a municipalidade.

E o sucinto parecer

Fortaleza dos Valos, 10 de maio de 2019
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Manifestação da Prefeita sobre parêcer jurídico

Processo Licitatório no 2812019
Modalidade: Pregão Presencial no 1112019

Objeto: Aquisição de Máquinas Rodoviárias e Veículos, com recursos oriundos de
operação de crédito junto ao Badesul Desenvolvimento S.A. - Agência de Fomento e
contrapartida do Município.

Quanto ao Parecer Jurídico, emitido pelo Assessor Jurídico Sr. Delvio Jung, em
relaçáo ao requerimento do licitante: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS
EIRELI e RANDON S/A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇOES, referente a Impugnação
ao Edital da Licitação em referência, manifesto me no seguinte sentido:

1) Aprovo o Parecer devendo ser mantida a data de abertura da licitação no dia 14 do
mês de maio de 20í9, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal;

2) Salienta-se que a decisão proferida está embasada no Parecer Jurídico da
Assessoria Jurídica com data de 10 de maio de 2019, parte integrante deste
documento;

3) Diante do exposto, acatando o parecer jurídico, entendemos pelo lndeferimento
da lmpugnação;

4) Portanto dê ciência ao impugnante, após divulgue-se no site: www.pmfv.rs.gov.br.

Fortaleza dos Valos,10 de maio de 2019.
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