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Guaporé, em 21 de maio de 2019. 

À  

MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/2019 

OBJETO: RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

As empresas Mantomac Comércio de Peças e Serviços Ltda. e Shark 

Máquinas para Construção Ltda. apresentaram IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/2019. 

Os documentos são tempestivos e passa-se à sua apreciação. 

A empresa Mantomac Comércio de Peças e Serviços Ltda. apresenta o 

seguinte requerimento, como segue: 

1. Afirmam que referente ao sistema hidráulico sensível a carga com bomba principal 

e pistões de fluxo variável “entende-se que a função principal da motoniveladora é 

efetuar nivelamento de solo, por assim ser, sua lâmina trabalha com pouca 

profundidade, onde o operador possui ampla visão da cabina em relação ao solo que 

está trabalhando.  

Quando da necessidade da necessidade de efetuar a movimentação da terra com maior 

profundidade ou até mesmo arrancar pedras, deve-se usar escalificador traseiro, que é 

desenvolvido para tal finalidade.  

E ainda, cabe explicar que existem diferentes tipos de motoniveladoras, umas possuem 

sistema com bomba de pistão, e outras são de bomba de engrenagem. Porém o que as 

diferencia nem merece ser apontado, já que é a velocidade de resposta do sistema e 

esta é muito pequena, equivalendo-se a milésimos, sendo portanto imperceptível em sua 

operação, não afetando em nada o seu trabalho e rendimento, uma vez que, ambas 

apresentam desempenho equivalentes e a diferença não implica na produtividade.  

Assim, requer que a administração amplie a concorrência no certame, tendo em vista 

que, optando por apenas uma espécie de bomba exclui-se possíveis proponentes, e por 
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conseguinte deixa o processo licitatório mais restrito, distanciando a municipalidade de 

conseguir uma melhor qualidade com o menor preço. 

2. Afirmam que referente a questão de Pneus 1400x24 com no mínimo 16 lonas “no 

mesmo diapasão, aponta-se que as motoniveladoras correspondentes aos requisitos do 

objeto, geralmente são fabricadas com pneus formados com número menos de lonagem, 

desta forma, cabe aqui reivindicar para alteração do mínimo de lonas exigido. Pois 

como dito anteriormente, não há porque a administração exigir tais requisitos que 

acabam por restringir ou frustar o caráter competitivo de um procedimento licitatório. 

3. Que seja retificado o Edital no que tange o sistema hidráulico incluindo “bombas de 

engrenagem: sistema hidráulico sensível a carga com bomba principal de pistões ou de 

engrenagem”; 

4. Que seja retificado o Edital no que tange a questão de lonagem, alterando para 

“pneus 1400x24 com no mínimo 12 lonas”; e 

5. Que seja atendido o solicitado. 

A empresa Shark Máquinas para Construção Ltda. apresenta o seguinte 

requerimento, como segue: 

1. Afirmam que nas questões de capacidade técnica “nada influi para a determinação 

da capacidade de atender à demanda do serviço público, considerando o fato da 

concessionária possuir em seus quadros mecânicos treinados pela fabricante para 

atender serviços de revisões e assistência técnica para o produtos, bem como o pelo 

fato de que se mostram exigências para a fabricante, a qual, possui em seus quadros 

engenheiros projetistas, de desenvolvimento, de montagem e responsável técnico de 

produto. 

Primeiramente, importante é observar que a garantia do equipamento, projeto de 

desenvolvimento e fabricação, bem como engenharia do maquinário a ser entregue são 

de responsabilidade da fabricante do equipamento. 

Empresas como a impugnante são apenas concessionárias, ou seja, responsáveis pela 

venda do equipamento e pela assistência do pós-venda. 
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Questões de concepção do equipamento, inerentes à atividade dos profissionais de 

engenharia mecânica ou mecatrônica, são de responsabilidade de atuação do 

fabricante. 

Cumpre salientar, entretanto, que a impugnante, como concessionária, dispões de 

mecânicos treinados pela fabricante para prestar atendimento ao cliente na assistência 

técnica. 

Nota-se, assim, que a finalidade da exigência do edital é atendida, a qual seja, a de 

possuir profissional responsável pela assistência técnica e com vínculo empregatício 

com a concessionária. 

O gerente da oficina da requerida e seus funcionários do setor de manutenção estão 

capacitados pela fabricante do equipamento para atender às solicitações dos clientes, 

possuindo profundo conhecimento sobre o funcionamento e características do 

equipamento. 

Se qualquer eventual questão atinente ao equipamento ofertado que não puder ser 

solucionada ou respondida pela equipe requerida, o contato com a fabricante é 

realizado de forma imediata e seus engenheiros estão à disposição para elucidar de 

questões inerentes ao projeto de concepção do maquinário. 

Tudo isso se dá por meio de sistemas interligados de diagnósticos e trocas de 

informações entre concessionário e fabricante NEW HOLLAND CONSTRUCTION / 

CNH INDUSTRIAL BRASIL. 

Não há, portanto, razão para a exigência em edital de vinculo empregatício entre a 

concorrente e engenheiro responsável pela assistência técnica, em razão da 

capacitação de seus funcionários e dos sistemas interligados de troca de informações e 

diagnósticos entre concessionária e fabricante. 

Tal exigência é desnecessária e possui apenas o fito de direcionar o certame, bem como 

irá ilidir a participação de inúmeras empresas neste, razão pela qual deve ser retirada 

do referido edital.” 

2. Que seja retificado o Edital “alterando e ou excluída do edital licitatório a 

exigência prevista na alínea “a”, do subitem 7.1.5, do item 7, pelos fundamentos 

expostos. 

3. Que seja atendido o solicitado. 
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I) ESPECIFICAÇÕES E EXIGENCIAS 

Baseando-se pelo princípio da isonomia, bem como da transparência e da 

competitividade entre os fornecedores, e principalmente da lisura e da legalidade nos 

processos públicos, o Município de Guaporé/RS, tem como objetivo a aquisição de um 

equipamento rodoviário de alta qualidade, com um padrão de exigências já facultados 

em outros editais, sendo que tal equipamento tem por finalidade atender as necessidades 

da comunidade em geral, bem como o desenvolvimento e a prosperidade de uma cidade. 

Ressalta-se que todos os processos elaborados tem também como princípio a 

responsabilidade dos gastos público e o investimento correto das verbas públicas.   

Tal bem desejado a ser adquirido possui um alto valor patrimonial, bem como terá uma 

grande valia nas questões de manutenção e realização de serviços para desenvolvimento 

e atendimento da comunidade em geral, uma vez que suas utilidades é em serviços que 

envolvem manutenção e conservação de vias, estradas vicinais, as quais escoam toda a 

produção primária. 

Sendo assim, passasse a justificar tais solicitações e questionamentos: 

a. No que tange o “sistema hidráulico sensível a carga com bomba principal e 

pistões de fluxo variável”, tal exigência é solicitada tendo em vista que o 

município possui, em sua grande maioria, máquinas com tal sistema supracitado, 

bem como também o sistema hidráulico sensível a carga com bomba principal 

de engrenagem (minoria), porém em uma análise realizada pelos técnicos 

responsáveis o sistema exigido no edital tem maior durabilidade, melhor 

desempenho, menos quebra e danificação. Tal exigência baseia-se também 

pensando futuramente, no que tange questões de manutenção e reparos, uma vez 

que tal sistema tem um custo benefício maior, não onerando os cofres públicos 

quando de futuras manutenções ou reparos. Ressalta-se que para a elaboração do 

presente edital temos como base de preços três orçamentos, o que comprova a 

lisura do processo bem como a transparência e o princípio da competitividade, 

uma vez que as empresas estão cientes do que foi solicitado. 
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b. No que tange a questão de lonagem, o Município de Guaporé/RS tem como 

exigência Pneus 1400x24 com no mínimo 16 lonas, tendo em vista as questões 

de solo e local de execução de serviços, uma vez que o Município de 

Guaporé/RS, está localizado numa região de serra, com diversos declives e 

aclives e solos dificultosos. A utilização de tais Pneus solicitados já comprovou 

uma maior durabilidade, um maior custo benefício, bem como uma vida útil 

maior, sendo assim não gerando gastos e onerações aos cofres públicos, uma vez 

que o Município de Guaporé/RS já possui maquinários com tal quantidade de 

lonas exigidas, no caso 16 (dezesseis). Tal item não é necessariamente exigido 

original da fabricante, uma vez que pode ser modificado por outro inteiramente 

novo dentro do solicitado no edital. Ressalta-se que para a elaboração do 

presente edital temos como base de preços três orçamentos, o que comprova a 

lisura do processo bem como a transparência e o princípio da competitividade, 

uma vez que as empresas estão cientes do que foi solicitado.  

c. No que tange a questão de capacidade técnica, o Município de Guaporé/RS 

solicita tal comprovação tendo em vista o alto valor agregado do equipamento, 

tratando-se de um bem patrimonial com um longo percurso de vida útil e 

também nas questões de garantia provenientes da vendedora. Quando de tal 

aquisição, quem realiza a venda é uma concessionaria e não a própria 

montadora/marca, isso é fato. Em nenhum momento o Município de 

Guaporé/RS desacredita da capacidade técnica de quem representa qualquer 

marca/montadora, porém quando da necessidade de manutenção ou futura 

garantia quem realiza tal assistência é a própria concessionaria revendedora. 

Tendo em vista isso, o Município de Guaporé/RS quer ter toda e qualquer 

cautela, uma vez, como já supracitado, o alto valor agregado para tal aquisição.  

 

II) DA QUESTÃO DO PREJUÍZO AO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO 

A discricionariedade do ato administrativo não é absoluta, entretanto, 

nenhuma das impugnantes juntou efetiva prova de que o certame é inviável em sua 
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disposição ou que as características culminariam na compra de um item tecnicamente 

inferior e economicamente inviável. 

Gostaríamos de ressaltar que o critério de julgamento deverá ser o mais 

vantajoso para a Administração Pública, e não o mais conveniente para alguns 

fabricantes. O âmago do processo recai na satisfação do interesse público, norteador de 

todos os certames públicos. 

Apesar de ser até admissível a hipótese de que algum distribuidor não 

possua todas as especificações técnicas estipuladas, este fator não é preponderante para 

caracterizar sua exclusão ou impedimento em participar do pregão, uma vez que o 

processo consta com ampla pesquisa de mercado. 

 

III) DA DECISÃO FINAL 

Ressaltamos que o processo licitatório seguiu os princípios da legalidade, 

buscando atender sempre o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e julgamento em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Por fim, decido NÃO ACOLHER as impugnações apresentadas. 

Intimem-se os interessados. 

 

ARTUR AFONSO CENI 

PREGOEIRO 


