
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE 

JULGAMENTO DE IMPUGNACÃO AO EDITAL 

Procedimento licitatório n. 27/2018 

Modalidade: Pregão Presencial 

Objeto: Aquisição de uma retroescavadeira nova para manutenção das atividades 

desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de União 

do Oeste — SC. 

DA APRECIAÇÃO. 
1.1 PRELIMINARMENTE — REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE: 

Inicialmente, cabe apreciar o requisito de admissibilidade da referida 

impugnação, ou seja, apreciar se a mesma foi • interposta dentro do prazo estabelecido 

para tal. 

Desta forma, a impugnação ao edital apresentada• pela empresa 

PAVIMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA é tempestiva, pois 

foi protocolada em tempo hábil, conforme estabelecido no art. 41, §2°, da Lei n. 

8.666/93, ou seja, em 17/08/2017. 

DO MÉRITO: 

Deste modo, passmi-se a análise do méritá da impugnação apresentada pela 

empresa PAVIMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, senão 

vejamos. 

Em suma, a empresa impugnante alega que a descrição referente ao peso 

operacional mínimo de 7.200kg restringe a competitividade. 
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Segundo a mpugnante esta descnçao restringe a competitividade, 

inclusive a narticipacão desta  

3.DA DECISÃO: 

No entanto, razão não assiste a impugnante haja vista que a Administração 

Municipal deve descrever e exigir as características do objeto pretendido de acordo com 

as suas necessidades, inclusive, a fim de garantir um bom investimento de dinheiro 

público, pois de nada adiantaria adquirir algo que não atinge os objetivos almejados. 

Para um melhor entendimento do que seja licitação, MEIRELLES (1996, p. 

23), conceitua-a com singeleza e grande proficiência: 

Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a 
Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para 
o contrato de seu interesse. Visa a propiciar iguais 
oportunidades aos que desejam contratar com o Poder Público, 
dentro dos padrões previamente estabelecidos pela 
Administração, e atua como fator de eficiência e moralidade 
nos negócios administrativos. (grifou-se).  

JUSTEN FILHO (2009, p. 58), por sua vez, leciona que a "licitação é um 

instrumento jurídico para a realização de valores fundamentais e a concretização dos 

fins impostos pela administração".  

Ou seja, não é• tarefa fácil 'descrever um objeto comum e que possa ser 

contratado no mercado: que tenha competitividade e ao mesmo tempo que seja de 

acordo com as necessidades da Administração Municipal. 

Nessa linha, importante. enaltecer que a Administração Municipal visa 

adquirir uma máquina tipo retroescavadeira, em atendimento ao Contrato de Repasse n. 

846739/2017/SEAD/CAIXA, ou seja, as características do objeto estão descritas no 

Plano de Trabalho (fis.04/21) o qual foi aprovado pela Caixa Econômica Federal. 
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Ainda, realizou-se pesquisa de .preços a rim de obter o preço máximo para 

aquisicão da máquina tipo retrriesCaVaCiPira, de tal tnntin rine ennctatrui-ce pyistir tpalg 

de uma marca/empresa no mercado que preenchem as características mínimas exigidas 

para o peso operacional de 7.200kg. 

Logo, não há restrição a competitividade. 

Pelas razões de fato e de direito acima aduzidas, INDEFIRO o recurso 

interposto pela empresa PAVIMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA, tendo em vista que seus argumentos não merecem prosperar. 

Ressalte-se, ainda, que foram resguardados os princípios ?da legalidade, da 

impessoalidade, da méralidade, da igualdade, da publicidade, 'do julgamento objetivo, 

da finalidade, portarito, respeitadas as' normas que regem a modalidade em comento. 

É como decido. 

União do Oeste, 21 'de mar o de 2018. 

CELSO MATIELO 

Prefeito Municipal 
„- 
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