
 
 

DECISÃO 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 FME 
 
 

I. Dos Fatos: 

 

1. A Fundação Municipal de Esportes lançou licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL – Nº 01/2020, com a finalidade de AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO (COM 

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA), TIPO MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMPLETO 

CHASSIS MAIS CARROCERIA, ZERO QUILOMETRO, ANO E MODELO 2020, CAPACIDADE 

MÍNIMA DE 27 PASSAGEIROS (MAIS 01 AUXILIAR E 01 MOTORISTA), COMPRIMENTO 

TOTAL DE NO MÍNIMO 8.450 MM, ALTURA INTERNA DE NO MÍNIMO 1.900 MM, MOTOR 

DE NO MÍNIMO 3.750 CILINDRADAS A DIESEL, TURBO AFTERCOOLER, POTÊNCIA 

MÍNIMA DE 152 CAVALOS, COM PBT MÍNIMO DE 8.700 KG, DISTÂNCIA DE ENTRE EIXOS 

DE 4.500 MM, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM COMPUTADOR DE BORDO. 

 

2. A empresa MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA. apresentou 

impugnação, alegando, em apertada síntese, que o instrumento convocatório é restritivo à 

competitividade, solicitando que a exigência de “bagageiro com capacidade mínima de 2,2m³” 

seja substituída por “bagageiro com capacidade mínima de 1,8m³”, bem como que a exigência 

de “altura do chão até o para-choques de no mínimo 500mm” seja substituída por “altura do 

chão até o para-choques de no mínimo 420mm”. 

 

3. É, em síntese, o relatório. 

 

 

II. Da tempestividade: 

 

4. O item 4.1 do Edital preconiza que “Até 02 (dois) dias úteis antes do início da Sessão 

Pública e de abertura dos envelopes de propostas os interessados poderão solicitar, por 

escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.” 

 

5. Assim, verifica-se a tempestividade da presente impugnação, uma vez que o prazo 

para recebimento das propostas é até o dia 27/04/2020 e a impugnação foi protocolada em 

13/04/2020. 



 
 

 

III. Do Mérito: 

 

 

6. Analisando os termos da impugnação interposta pela r. Impugnante, no que diz 

respeito à pretendida alteração no instrumento convocatório, tem-se por DEFERIR EM PARTE 

o requerimento apresentado. Vejamos. 

 

7. Tendo em vista o conteúdo técnico da impugnação, os autos foram submetidos ao 

setor competente para análise, sobrevindo as seguintes considerações:  

 

(...) Referente a solicitação nº 1. Considerando o fato de que o veículo 

será utilizado por nossas delegações que alojam escolas durante 

uma semana, precisando levar roupas de cama e etc.. é necessário o 

maior bagageiro possível e de acordo com a pesquisa realizada, o 

veículo rodoviário comporta o bagageiro de 2,2m³. 

 

Referente a 2² solicitação 

Solicitamos a altura mínima de 500mm pela dificuldade que temos em 

transitar com veículos grandes nos municípios que normalmente 

sediam os eventos, porém, acreditamos que a redução possa ser 

aceita para o tamanho mínimo padrão de 420mm”. 

 

8. Conforme se depreende do exposto acima, a impugnação quanto ao tamanho do 

bagageiro não merece acolhimento, enquanto que a altura do chão para o para-choques 

poderá ser reduzida para 420mm, conforme solicitado pela Impugnante. 

 

9. Importante frisar que a exigência em relação ao tamanho no bagageiro coaduna-se 

com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. Não há que se falar em 

ilegalidade ou alegação de cláusula comprometedora ou restritiva do caráter competitivo, mas 

apenas o primado pela melhor proposta e a consequente contratação que garanta o 

atendimento do interesse público. 

 



 
 

10. Não se olvide ainda que ao administrador é conferido o poder discricionário, podendo 

ele escolher, dentre várias alternativas legais, a que se revelar mais vantajosa à Administração 

Pública. 

 

11. Portanto, as características técnicas do bagageiro quanto ao tamanho devem se 

manter inalteradas, tendo em vista ser a que melhor atende à execução do objeto, enquanto 

que a impugnação quanto à altura do chão até o para-choques poderá ser acolhida, motivo 

pelo qual defere-se, em parte, o presente recurso. 

 

IV. Da Conclusão:  

 

12. Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da eficiência, legalidade, impessoalidade, 

interesse público, economicidade, e considerando os fundamentos acima apresentados, 

decide-se pelo DEFERIMENTO EM PARTE da presente Impugnação, apenas para se alterar a 

especificação do item 1 do Edital para “ALTURA DO CHÃO ATÉ O PARA-CHOQUES DE NO 

MÍNIMO 450MM COM "PASSA BALSA" ABAIXO DO PORTA MALAS”. 

 

13. Dê ciência à Impugnante e publicidade a presente decisão, bem como se procedam às 

demais formalidades de publicidade determinadas em lei. 

   
Timbó, 24 de abril de 2020. 
 

 
 
 

 

Diretora Presidente  

Fundação Municipal de Esportes 

 


