
DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2020 – PMT 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, 

DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRÍCOLA, 

COM POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO COM RECURSOS DO FINANCIAMENTO 

FINISA, CONFORME PVL02.009678/2019-56, PROCESSO Nº 17944.101322/2020-

70 

IMPUGNANTES: BERTINATTO MÁQUINAS EIRELI – EPP 

MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 

 

 

I. RELATÓRIO 
 

O Município de Timbó/SC, através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos 
e Agrícolas (localizado na Rua Sibéria, n.º 85, Centro), representado pelo Secretário 
de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola, Sr. Moacyr Cristofolini Júnior, lançou processo 
licitatório Edital de Pregão Presencial nº 50/2020 PMT, tendo como objetivo, em 
síntese, a aquisição de máquinas, equipamentos e veículos, destinados a secretaria 
de obras, serviços urbanos e agrícola, conforme termo de referência anexo ao 
instrumento convocatório. 
 
            Apresentaram impugnação ao instrumento convocatório, na forma do item 4 e 
seguintes do Edital nº 50/2020 as empresas BERTINATTO MÁQUINAS EIRELI – EPP 
e MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, tendo sido o certame suspenso em 
19/08/2020 para análise do setor competente. 
 
 Em apertada Síntese, ambos os impugnantes alegam, suposto direcionamento 
indevido no descritivo dos objetos constantes dos itens 01, 04 e 05 do edital, em todos 
pela exigência da fabricação nacional, e pontualmente, com relação ao item 01 
“Escavadeira Hidraulica”: A exigência de peso operacional mínimo e máximo e sistema 
de controle via satélite; com relação ao item 04 “Retroescavadeira”:  a exigência de 
“motor da mesma marca do fabricante”, “peso operacional de 8.185 kg”, “nivelamento 
automático da caçamba”, “caçamba de escavação de 30 polegadas” e “telemetria”;  e 
com relação ao item 05 “rolo compactador vibratório”: a exigência de frequência linear 
estática e carga linear estática específica; numero de patas para o “pé de carneiro”, 
indicador de corrente de carga de bateria, bomba de liberação para reboque e tanque 
de combustível mínimo de 300 litros. 
 



Os autos foram submetidos à análise do corpo técnico responsável pela 
elaboração do certame que, em manifestação, acatou parcialmente as impugnações 
justificando a alteração e/ou manutenção do descritivo dos itens impugnados, 
conforme relatório em anexo, onde, em suma, asseveram que:  

 
“Cabe registrar que a descrição dos itens para compor o edital, ao 
contrário do que alegam os impugnantes, está fundamentado em 
critérios técnicos que levam em consideração as necessidades da 
administração, tanto na operação como na administração dos bens, de 
modo a melhor atender aos usos e serviços a que servirão na secretaria.  
Da mesma forma, o descritivo mínimo exigido não direciona para uma marca 
específica como argumentam os impugnantes, tanto que consta da fase 
interna da licitação, três fabricantes distintos que orçaram para fornecimento 
de equipamentos com as características mínimas informadas no termo de 
referência. 
Todavia, com o objetivo de evitar discussões jurídicas sobre o tema, e com o 
propósito de garantir a concorrência sem prejudicar as necessidades dos 
serviços públicos realizados pela administração para os quais servirão os 
equipamentos, este corpo técnico reviu o termo de referência de modo a 
excluir a exigência de fabricação nacional de todos os produtos licitados, bem 
como manter e/ou retificar detalhes técnicos dos itens licitados sob os 
seguintes fundamentos:” grifamos 
 
É o breve relato dos fatos. 
 
II. FUNDAMENTAÇÃO: 

 
II.I SOBRE A FABRICAÇÃO NACIONAL:  
 

Conforme depreende-se dos autos, em ambas impugnações, questiona-se a 
possibilidade da exigência de fabricação nacional dos produtos, em afronta aos 
preceitos legais estabelecidos. Nesse aspecto conforme manifestação técnica e 
jurisprudencial, necessária a revisão do termo de referência, senão vejamos: 

 
O TCE/SC (informativo de jurisprudência nº 013), sobre o tema, assim se 

posicionou: 
 

Representação. Irregularidade. Exigência de bem 
de fabricação nacional. Licitações, Contratos, Convênios e 
Instrumentos Análogos referente ao Edital de Pregão 
presencial. Prefeitura Municipal de Benedito Novo. O Tribunal 
Pleno considerou procedente a Representação formulada 
por empresa e considerou irregular o Pregão Presencial nº 
44/2012 e respectivo contrato, da Prefeitura Municipal de 
Benedito Novo, em razão da exigência de que o bem a ser 
adquirido fosse de fabricação nacional, condição que 



restringe a participação de licitantes, contrariando o 
disposto no inciso I do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 
8.666/93. Recomendou à Prefeitura Municipal que em futuros 
procedimentos licitatórios se abstenha de exigir 
exclusivamente produtos de fabricação nacional, em 
atenção ao disposto no art. 3º, §1º, da Lei n. 8.666/93; e que 
amplie as pesquisas de mercado prévias ao certame, para 
estimar o valor da contratação, em consulta a, no mínimo, três 
empresas, em observância ao disposto no art. 3º, III, da Lei nº 
10.520/2002, e art. 43, IV, da Lei nº 8.666/93 e ao princípio da 
economicidade previsto no art. 3º, caput, da Lei n° 
8.666/93. LCC-12/00248101. Rel. Cons. Herneus de Nadal. 
(grifamos). 
 

E também a exemplo de outros tribunais: 
 
RECURSO ORDINÁRIO. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO. AQUISIÇÃO DE PNEUS.DENÚNCIA. PREGÃO 
PRESENCIAL. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE. 
IRREGULARIDADES NO EDITAL. EXIGÊNCIA DE PNEUS DE 
FABRICAÇAO NACIONAL. LESÃO AO PRINCÍPIO DA 
AMPLA COMPETIVIDADE. AUSÊNCIA DE TERMO DE 
REFERÊNCIA ANEXO AO ATO CONVOCATÓRIO. 
AFASTADA A IRREGULARIDADE APONTADA. AUSÊNCIA 
DE ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA E PESQUISA 
DE PREÇOS INSUFICIENTE. REFORMA DA DECISÃO. 
PROVIMENTO PARCIAL.1. O edital de licitação, mediante sua 
publicação, inicia sua fase externa e opera-se no plano da 
eficácia, vinculando, nos termos do art. 41, da Lei n. 
8.666/1993, todos os interessados e a própria Administração 
Pública, razão pela qual não subsiste argumento de que 
eventual cláusula restritiva conste do instrumento por acaso, 
negando-lhe efetividade.2. O estabelecimento de exigência 
antijurídica em certame licitatório viola o princípio da ampla 
competitividade, sendo verificável a materialidade do ilícito 
mediante pequeno número de interessados no certame.3. Na 
ausência de regulamentação municipal acerca da 
obrigatoriedade de formalização e anexação do Termo de 
Referência ao edital em licitações na modalidade pregão, não 
se pode invocar a observância dos decretos federal ou 
estadual, mas, tão somente, a observância à Lei Geral do 
Pregão que, sobre a matéria, mostrou-se silente.4. Consoante 
jurisprudência uníssona do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais e do Tribunal de Contas da União, é dispensável 
a anexação do orçamento ao edital de pregão, bastando sua 
inclusão no respectivo procedimento administrativo.5. Ex vi do 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1200248101


princípio constitucional do contraditório, não pode o Poder 
Público exercer sua pretensão punitiva sem prévia citação do 
responsável para que se defenda do fato antijurídico que lhe é 
imputado. [RECURSO ORDINÁRIO n. 1007815. Rel. CONS. 
JOSÉ ALVES VIANA. Sessão do dia 07/02/2018. 
Disponibilizada no DOC do dia 06/03/2018.]. 

 
Portanto, retificado o termo de referencia retirando de todos os itens a 
exigência de fabricação nacional.  

 
II.II - COM RELAÇÃO A IMPUGNAÇÃO AO ITEM 01 (EMPRESA 
MACROMAQ): 
 

 
Em relação à escavadeira hidráulica (item 01), fundamenta o impugnante como 

indevida e sem justificativa técnica a exigência de peso mínimo operacional de 16.500 
kg, e máximo de 19.500 kg, além de vir equipada com sistema de monitoramento e 
gerenciamento de dados via satélite de fábrica. 

Todavia, ao contrário do que assevera a impugnante, conforme parecer 
constante em anexo, não há direcionamento e/ou restrição indevida, justificando-se as 
exigências e sua manutenção nos seguintes termos: 

“a)  item 01 – Aquisição de Máquina - Escavadeira Hidráulica: nesse item, com 
exceção da exigência em fabricação nacional, não vislumbra-se irregularidade 
na exigência impugnada, ao revés, o peso operacional mínimo e máximo 
exigido encontra justificativa técnica no uso a que se destina bem como na 
forma de deslocamento viário do bem para execução dos serviços. Como é 
sabido, o bem será utilizado na realização de obras de melhoramento das vias 
públicas, redes pluviais, atendimento aos agricultores e outros serviços 
inerentes a execução diária da Secretaria de Obras Serviços Urbanos e 
Agrícola, que para utilização necessitará deslocar e manobrar na via pública, 
necessitando, portanto, peso operacional compatível com o local aonde o 
serviço será desempenhado. Da mesma forma, a exigência de monitoramento 
via satélite se dá pelo fato de acompanhamento, fiscalização de uso e 
segurança do equipamento que, conforme o tipo de serviço e a localização de 
sua realização, necessitar da permanência do maquinário no local.” 
 
Cabe ressaltar que o descritivo dos objetos licitados foram elaborados 

consoante critérios técnicos, minuciosamente estudados apara bem atender o fim 
público, sendo que cada exigência contida no Edital é necessária para o pleno 
funcionamento dos serviços públicos que dependem do maquinário licitado. 

 

As exigências editalícias, apesar de conter especificações técnicas, não se 

traduzem em restrição da competitividade, e sim são absolutamente necessárias para 

que o Município adquira produtos que bem executem as demandas da administração, 

conforme manifestação técnica. 



Ao contrário do que alega a impugnante, o fato de seu produto possuir peso 

maior não se traduz consequentemente em melhor qualidade, sendo que o peso 

exigido pelo edital, segundo a manifestação técnica, é o adequado e necessário para a 

consecução das atividades. 

É certo que o princípio da competitividade deve ser respeitado, evitando-se a 

exigência de critérios exagerados que limitem a competitividade, no entanto, há que se 

levar em consideração a discricionariedade da administração em impor exigências 

para a melhor atendimento ao objeto licitado, e que não se traduzem em limitação da 

concorrência, ao contrário; foram pautados em estudos e análises técnicas. 

Assim, a administração pública visa buscar por itens eficientes e de boa 

qualidade, em atendimento ao interesse público, sem que isto se traduza em 

obstrução da competitividade.  

 

II.III – COM RELAÇÃO AO ITEM 04 (RETROESCAVADEIRA): 

 

Em relação à retroescavadeira (item 04), insurge-se a impugnante quanto à 

exigência de “motor da mesma marca do fabricante”, “peso operacional de 8.185 kg”, 

“nivelamento automático da caçamba”, “caçamba de escavação de 30 polegadas” e 

“telemetria”. Pleiteia que tais exigências sejam retiradas do edital, ou alternativamente, 

que sejam elas retificadas de forma a constarem apenas “potência, peso operacional 

mínimo, turbinada ou aspirada, volume mínimo de caçamba dianteira, volume mínimo 

de caçamba do braço de escavação, tipo de tração (4x2 ou 4x4)”, conforme nota 

técnica expedida pelo MPSC. 

Com o devido respeito ao entendimento do impugnante, há equivoco e sua 

impugnação, mormente no que tange aos descritivos impugnados, eis que, conforme 

depreende-se dos requisitos exigidos no edital, não há exigência de TELEMETRIA, 

bem como é tecnicamente defensável a exigência de nivelamento da automático da 

caçamba e diâmetro estabelecido, pois, conforme parecer técnico:  

“b) Item 04 – Aquisição da Máquina – Retro Escavadeira: Com relação aos 
questionamentos esclarece que: com relação ao peso mínimo operacional, fora 
alterado para 7500Kg, o que atende ao mínimo necessário para execução dos 
serviços da secretaria; do mesmo modo, fora retirada a exigência do motor de 
fabricação da mesma marca do fabricante do maquinário. Todavia, mantem-se 
as exigências de nivelamento automático, e caçamba de 30”. O nivelamento 
automático se justifica para segurança na execução do serviço, garantida pela 
estabilidade dada pelo dispositivo. Já o tamanho mínimo da caçamba leva em 



consideração as necessidades de uso do equipamento. Não há exigência de 
telemetria.” 
Denota-se portanto, que com exceção ao nivelamento automático e ao 

tamanho da caçamba, a conclusão técnica reconheceu pela possibilidade de 
modificação dos critérios mínimos, imputando parcial provimento à impugnação 
proposta, exclusivamente nestes itens. 

Registre-se que as exigências editalícias, apesar de conterem especificações 
técnicas, não se traduzem em restrição da competitividade, e sim são absolutamente 
necessárias para que o Município adquira produtos que bem executem as demandas 
da administração. 

 
II.IV – COM RELAÇÃO AO ITEM 05 (ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 

ARETICULADO): 
 

Ambas impugnantes questionam as exigências contidas no descritivo do item, 
alegando excesso sem a devida justificativa, especialmente no que diz respeito a 
frequência de 32 HZ/36 HZ, a carga linear estática de 34.2 KG/CM, Por sua vez, 
quanto ao rolo compactador (item 05), acrescentando, no caso da empresa 
Macromaq, ainda impugnação ao número de patas (132), indicador de corrente de 
carga de bateria, bomba de liberação para reboque e tanque de combustível mínimo 
de 300 litros.  

Em virtude do caráter eminentemente técnico das exigências contidas, a 
solução está indissociavelmente vinculada no entendimento e justificativas técnicas 
apresentadas pelo setor querelante, o qual assim se manifestou:  

 
“c) Item 05 - Aquisição de Rolo Compactador Vibratório: fora retirada a 
exigência de quantidade de patas e tamanho para o kit pé de carneiro, 
mantendo-se a exigência de sua entrega nos moldes e tamanho mínimo do rolo 
de 2.100 mm; foram excluídas as exigências contidas nas alíneas “d”, “e” e “f”;  
incluída a exigência de Impacto Dinâmico total de no mínimo 31.000 (trinta e 
um mil) Kgf. Para garantir a compactação desejada para esse tipo de 
equipamento e o uso a que se destina; foram alteradas as exigências da alínea 
“g” para frequência mínima de 30 hz, e carga linear estática de no mínimo 30 
kg/cm. Na alínea “h” foram excluídas as exigências de: Corrente de carga da 
bateria, bomba de liberação para reboque. Com relação a capacidade do 
tanque, fora alterado o descritivo de modo a exigir autonomia do equipamento 
a, no mínimo 20 horas de serviço em alta rotação, com consumo médio de 12 
litros por hora num tanque mínimo de 250 litros; 
 
Ressaltamos que as alterações ora promovidas resguardam as 
necessidades mínimas desta secretaria para realização dos serviços 
públicos sob sua responsabilidade, bem como levam em consideração a 
possibilidade de atendimento de mais de três marcas distintas de 
equipamentos, inexistindo, salvo melhor juízo, direcionamento indevido a 
marca e/ou fornecedor especifico.” grifamos 
 



Consoante infere-se da manifestação técnica, os itens impugnados foram 
devidamente revisto e fundamentados para novas exigências, das quais, inclusive, há 
ampla competitividade no mercado, contendo, conforme fase interna da licitação, ao 
menos, três marcas que atendem aos critérios técnicos mínimos atualmente exigidos e 
devidamente fundamentados. 
 

III. DECISÃO 
 

Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, 
interesse público e vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os 
fundamentos acima apresentados, decide-se, com fundamento na manifestação 
técnica que passa a integrar a presente decisão, pelo deferimento parcial das 
impugnações apresentadas pelas empresas BERTINATTO MÁQUINAS EIRELI – EPP 
e MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, retificando-se o descritivo dos itens nos 
termos sugeridos pela manifestação técnica parte integrante dessa decisão.  

 
Retifique-se o edital, publique-se, registre-se e intime-se.  

 
Timbó, 17 de setembro de 2020. 

 
 

MOACYR CRISTOFOLINI JUNIOR 
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E AGRÍCOLAS 

 


