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Ecoporanga, 29 de abril de 2021. 

Assunto: IMPUGNAÇÃO. 

A empresa  STREET  AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 39.483.895/0001-06, com sede 

na Rua das Palmeiras, 431, Nova Venecia-ES, CEP 29830-000, na pessoa 

do seu representante legal EUCLIDES GOMES DA SILVA, CPF 117.897.067-

18, vem, à presença de Vossa Senhoria a fim de IMPUGNAR os termos do 

Edital em referência, que adiante especifica o que faz na conformidade 

seguinte: 

I - TEMPESTIVIDADE 

A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o 

prazo para protocolar o pedido é de 3 (três) dias úteis contados antes da 

data fixada para recebimento das propostas e habilitação. 

Considerando o prazo legal para apresentação da presente 

impugnação, são as razões ora formuladas plenamente tempestivas, 

uma vez que o termo final do prazo de impugnação se dá em 03/05/2021, 

razão pela qual deve conhecer e julgar a presente impugnação. 
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A subscrevente tem interesse em participar da licitação, tipo menor Riibnca 

prego para futuras contratações de serviços (mão de obra/guincho) e 

aquisições de peças/acessórios (genuínas/originais - ABNT NBR 15296) 

para manutenção corretiva e preventiva da frota municipal (veículos 

leves, médios, pesados e motocicletas), via Tabela de pregos (Sistema 

TrazValor), ao município de Ecoporanga- ES, conforme consta no edital 

e seus anexos. 

Ao verificar as condições para participação na licitação citada, 

constatou-se algumas questões relevantes que apresentam 

desconformidades e necessitam de correção para que não restem 

impedimentos que possam prejudicar a participação desta e de outras 

empresas na licitação em comento. 

Destaca-se que o valor dos serviços de mão de obra indicados no 

Edital e no termo de referência se demonstram inexequíveis, 

completamente abaixo do valor de mercado, no atual cenário em que 

vivemos, de forma que a manutenção dos mesmos, além de impossibilitar 

a participação de empresas capacitadas, também imporá prejuízo ao 

órgão diante da inexequibilidade de eventual contratação realizada. 

Indicar como valor limitante para a contratação um montante 

abaixo do valor de mercado do produto acaba por prejudicar a 

concorrência do certame, inviabilizando a participação de empresas 

como esta lmpugnante, que presta serviços de extrema qualidade, 

causando risco de o órgão não obter a prestação dos serviços 

almejados, razão pela qual o edital deve ser retificado.  

III -  DIREITO  

Como já apontado, o edital faz constar no Termo de Referência, os 

valores máximos aceitáveis para a prestação dos serviços solicitados. 

Convém destacar que, o valor dos serviços de mão de obra 

previstos no Edital são de: 
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 COLUNA 1 COLUNA 2 COLUNA 3 COLUNA 4  

Preço máximo admitido 
pelo MimIcIplo  (le  
Ecoporanga-ES 

Desconto mínimo 
admlack) 

Proposta da 
empresa 

vencedora. 

iores em 
reais 

1 iServigo de mc%) de obra 1 	70,00 7% I 	7% I 	R$ 65,10 
2 Serviços de 

guincho/reboque 
3,00 5% 7% R$2,79 

3 Peças  or  do Sistema TrazValor 5% 10% 4411•114411 

Rua Suelon Dias•Mendonca, n'. 20- Centro - Eoop9ranga/ES. E-rnail: orgaogeranciarloreecoporarya es gov br Pagiia 36 

Ainda, no item 8.21.2 do edital, resta estabelecido que: 

"8.21.2. Será desclassificada a proposta ou o lance 
vencedor que apresentar desconto percentual 
manifestamente inexequível." 

Inicialmente, compete destacar que as contratações públicas, 

decorrentes de procedimento licitatório ou de contratação direta, 

devem ser precedidas de pesquisa de prego válidas e que 

correspondam à realidade do mercado. 

Tanto a Lei 8.666/93  (art.  7, §2°, inciso II e  art.  40, §2°, inciso II) quanto 

a Lei 10.520/02  (art.  30, inciso Ill) exigem a elaboração do orçamento 

estimado para identificação dos valores praticados no mercado, a fim 

de evitar o sobrepreço e também para evitar as propostas inexequíveis. 

Para realizar a estimativa de pregos da forma mais efetiva, deve 

ser feita busca de mercado com qualidade e diversidade de fontes, em 

busca do prego real de mercado do produto. 

0 Tribunal de Contas da Unido, no Acórdão 868/2013 - Plenário 

dispõe que "para a estimativa do  prey)  a ser contratado, é necessário 

consultar as fontes de pesquisa que sejam capazes de representar o 

mercado". 
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Neste diapasão, encontramos nos valores referenciais--- 

apresentados pelo órgão, disparidade entre os valores reais praticados 

no mercado para os serviços de mão de obra requisitados. 

Insta destacar que, o estabelecimento do preço de referência 

como prego máximo para contratação deve nortear-se por padrões de 

cautela, exigindo-se que o órgão se atente para a exequibilidade e 

viabilidade econômica dos mesmos. 

Todavia, dos referidos lotes, encontra-se valor diverso, acima do 

valor de referência indicado no edital. 

No ano de 2020, e até o presente momento, estamos sendo 

acometidos pela pandemia da Covid-19, que refletiu no aumento do 

valor de praticamente todos os produtos do mercado, bem como os 

insumos necessários para a prestação dos serviços. 

Caso sejam mantidos os valores máximos contidos no Edital a 

licitante, mesmo que local, arcará com os gastos para prestar o serviço, 

o que não é permitido, configurando flagrante afronta ao principio da 

legalidade e até mesmo da moralidade, pois a contratante, através de 

sua estimativa, tem como escopo receber um serviço sem a 

contraprestação justa e razoável pela execução do mesmo. 

A mencionada situação viola ainda o principio da razoabilidade, 

pois a presente estimativa não supre nem o custo dos serviços, o que não 

pode ser considerado razoável. 

Não obstante, nos últimos meses, tivemos uma alta considerável no 

valor do dólar, que chega a mais de R$ 1,00 de diferença entre a 

cotação de 2020 e 2021. 
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A alta no dólar acaba por encarecer todo o mercado de trabalko---  
0. 

Rubrsca 

Portanto, esses insumos estão sujeitos a variações totalmente imprevisíveis 

e atípicas. 

Em consulta ao Edital do Município de Montanha - ES, com disputa 

em 27/04/2021, verifica-se claramente a diferença no valor dos serviços 

de mão de obra, comparado ao presente edital: 

IIL 

MONTAN HA 
PREFEITURA 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA 
PREGÃO PRESENCIAL N°00412021PMM 003/2021FMS E 005/202IFMAS 

PROCESSO N°1127/202IPMM 	1261021FMS N°1125/202 I F MAS 

IiiiimÂttuLt) 
O MUNIC1P10 DE MONTANHA, Juntamente com Secretaria de  Sande  e Secretaria de Asisteneia Social , designa a senhora 

Jane Bispo  Engelhardt,  pregoeira desta Municipalidade, usando a competência delegada  nn  Decreto n°. 4.40012021 torna 
público que se acha aberto, nesta unidade, licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preço n°. 004/2021PWA. 

pregão presencial  Registry  de preços n°003/2021  FMS  e Pregio Presencial Registro de Preço n°. 005,2021FMAS do tipo 
Menor Preço  Low  (o julgamento  sera  levando cm consideração  =nor  valor/hora  dc  mão de obra de serviços e o maior 
percentual de desconto sobre o valor da peça de reposição original). Objetivando Registro de  Props  para conhataçiies futuras 
c eventuais de  empress  especializada na prestação de serviços mecinicos visando a realização de serviços de manutenção 
corrctiva c preventiva com fornecimento de peças  dc  reposição Genuínas, nos veículos leves, máquinas pesadas e implementos 

agricolas pertencentes ao município de Montanha — ES, conforme termo de referência e anexo, destinado a diversos setores 
deste municipio, que seni regida pela Lei n° 10.520, de 17  dc  julho  dc  2002. aplicando-se subsidiariamente no que couberem, 
as disposiOes da Lei federal n°. 8.666. de 21 de junho de 1993. Decreto Federal Ff. 7292 de 23 de janeiro de 2013, lei 
complementar 123 de 2006 alterada pela lei complementar 147 de 2014, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
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1.41 
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MO CIA 
3.43 

1 N.111'1101.1.A1431, 
FIAT.M.1.11 

140113044 4.13% 1.100 11131 
1.14 

3411 
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163.8X100 4.33% 001 1811.31 
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0.37 
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3.43 
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NO KM 
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3•1.1 

&kW% MIRE 
10.003.40 4.33% 110 0431 

110 KU 
543 

11010340 4.3334 LIN 1401 SA) 
303K31 

it, VOLKSVAGEM 
4102101144 4714 2.200 104.13 

710 134 
34O 

It Sikilt:0.01.14.13E4* 
11448.004 43)3 MO 194U3 

1410;34 
143 

12 IVECO 
110.03410 4.33% 1310 /84.33 

134  .6388  
3.43 

13 stair.tiltILO 
40141000 4.1S4 940 141.31 

7416134 
343 

ta  FORD 
00044044 4314 940 filf1.1.; 

3113111 
347  

IS NUR NATIONAL 
030.8110.88 433% I.401 tux 

—10 Oa 
1,13 

33 KIAT(M94 
11,41(114.4S) 3.0X40) .1.3" 230 00133 

RAT 111411 11(1.04.00 43)% 1.0)4 13103 

14.010.04 4.1" 490 

Ainda, em edital com objeto muito semelhante a este, do 

Município de Mantenópolis - ES, que teve sua disputa no mês 

passado, confirma-se a gigantesca diferença nos preços 

determinados neste edital: 

PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE 
MANTENOPOLIS 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

LICITAÇÃO MODAUDADE PREGÃO PRESENCIAL Ne- 010/2021 
PREAMBULO: 

A Prefeitura de Mantenõpolis, Estado do Espirito Santo, por intermédio de seu 
Pregoeiro Erminio Martins de Jesus e sua Equipe de Apoio, devidamente designado 
pela Portaria 027/2021, no uso de suas atribuições legais, toma público para o 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL conforme Processo Licitatório N°- 006199/2020 e outros do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE, correspondido pelo MENOR VALOR REFERENCIAL, 
observado as especificaçães deste Edital e seus anexos, 
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Cl 	ONIBUS 15190. 	MERCEDES 
ORE 	BENZ 

	

02 	ONIBUS 1519 R. 	. MERCEDES 
ORE 	 I BENZ 	 .._ . 	 . 

	

' 02 	C.AMINHÁi5 -ATRO4 [MERCEDES 
2729  BASCULANTE  BENZ  

AWE 	i' SOMA 	MEDIA bk .' 
'sF,Rvtco 	i TOTAL 	DESCONTO 
pkcirorn 	1 

	

RS+HRi MOO 	RS/HR120,00 
i 

R$340,0 ; RS/HR113,33 

	

RS1HR110.00 	RS810120,00 I Riiiii; 	;;I;  tit-A*113:33 

	

RStriR110.00 	. RSikiii-Skiiiit Iiiiiei- 	70SIHR118,33 

! . .. _ ....._. 

	

RS;:ifR110,00 	•,' RS/HR120.00 . R$341,0 	RSIHRII3,33  

LOTE Ill 
L0F+++ENZCrr++ 	D+Gt.RRA PEC.AS E 	AuTO 	 SOMA 

.. . _ 

:Ent!t. :. IDA . SEfOrICOS LIDA EPP SERVIÇO 	TOTAL 
ME 	 RtCaqATTi 
RS/HR 110.00 	i-,'. EiHR 1 00,00 	R$iH0120,00 	05330,00 

RS/fiR110,00 	Ft  $  /HR  100,00 	Tiitm R126:60 Roti-,a) 

OVF -1E129 RS/NR110,00 	RS/00100;66-  R$IHRI2O,O0 R $3 f6.iió- 

btEtARRa PECAS E 
SERVIÇOS LIDA EPP 

. 	 _ 
OVP-1634 RSIHR110,00 : 

P PCT -6710 RS/HR110,00 

ITEM TIPO VEICULO 	MARCA 	PLACA 

MR  LI  -7831 

MR1.1.782, 

LOTE 
LORENZONt 
otEsEL LTDA - 
ME 
RS/HR110,00 

RS1421-10,00 

MEDIA DE 
DESCONTO.  

RS/HR11060 

RsnikiAbó 

RIAR 

MARCA PLACA 

VOL//RE ooR-3955  

I kng  

'O0- 

FIs rr 0  
cr. 

11; 
r rocess 
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:MEDIA DE PREÇO DA HORA TkAt3ALHADA DE MANUTENÇÃO DE VE1CULOS PESADO. 
. - 

.. 	.. 	_ rTE 61 i  ilk  vipcuilo • MARCA 	 LOTE 1 
_ 	

PLACA 	LORENzoto 1 01RARRA. PEÇ AS E At FI 0 SERViÇO SOMA 
! 02  + ONIBUS 1.1 	, VOLKSwAGEN 

!...,01 	• oNtaus 

j0,,,,-1aeu 
2.,.0_ .. VoLk'RWA GEN -M-TK

-----843-2 Rs‘EiR110,00 	-R. ShiR110:03 . rnitIR120,00 -., --Fiti-46,.0C 

hiF 	 EPP 
biEsEL LTOA • SERIICOS I_ TO,O 	P;CINATTI 	

TOTAL 

	

iltri-ii433 , Ri1Ri10 00 	0SIHR110.00 	R$414R120.66 -"T.Ri34it0• 	 0 
03 .6Riatis. 	

VOLKSWAGEN  
/ 

., ..4 JNOUSCAR 	
ifT814222-1-Riiiikii-6,60 ; - reAtil-NNAO 24.2S0 

 VOLKSWAGEN  
,• 

	

Al§i:74:a4 .1 4-$4'1i:1i-6,00 	

RSIHR110.00 . iitigiffiei:607 -frsd40700 
.- -"t 6.4.iwtigi-ao -9. fs0 	vo I.KS  WAGE  N _„i  DELIVERY 	

OC Y -0948 ;;;.kiniRiid,60 	

RS/HRi 70,00 . kti*120,00 l' iiiii40:00 
F CA;MlithAO 

13480 voLKSINAG  EN  

	

Mrk---8315.-!RitHR/ 16,00 	

R.z,i-fRIlo,00 	Rt:ihkizir,06-T i:-4140,09 

i CNM 	 R-SiiiR120,00 : ; R$340,00 
l3.1ip.  VOLKSWAGEN 	

R$ ,}io 110 00 
f iiti 	•r.,. 	 mix-034s' i' rtsmiti.16:60 i s.,81/NHAO 16.190;  ; VOLKSWAGE !  WORKER  PIPA 	 NI 

ppvia4i kSii401-10.00 ;. R$41iRlic.0.0 
	RS/14R126.06-  

__. ._.... 	
RatiiR110.00 	RS/Nii;120,0-0;-; RS340,00 

Resta clara a diferença dos preços dos dois editais, para o pregão 

deste Município. 

Ressalta-se que, os editais são recentes, portanto, correspondem 

ao real valor de mercado para a prestação dos serviços de mão de obra, 

comprovando que o pregão em tela está com o valor muito abaixo do 

estimado. 

'  MECA  OE 
DEEOGNTO 

- Rsi1R113,33 

- RIMR113,3S 

T-Rsit4i4113.3.  
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Tornar os pregos de referência exequíveis, viabilizaria a 

participação de várias empresas que possuem condição de prestar os 

serviços que são objeto do certame com alta qualidade, garantindo 

ainda a efetiva execução do contrato. 

0 que de pronto já demonstra uma situação de prejuízo para a 

Administração, primeiramente ante à absoluta restrição à participação 

de mais empresas interessadas na licitação e frente à ausência de 

possibilidade de efetiva exequibilidade do preço. 

Como se pode inferir, não se trata de incapacidade desta empresa 

lmpugnante, mas sim uma clara inserção de prego abaixo do praticado 

no mercado. 

Assim, esta Impugnante, no uso de suas atribuições legais, vem por 

meio desta impugnação requerer que o valor do servico de  mac)  de obra 

seja atualizado para R$ 120,00 e o desconto seja de 7%,  em vias de se 

evitar danos ao próprio órgão público, ao erário e à sociedade como um 

todo, diante da possibilidade do pregão restar deserto. 

Ou pior, que seja contratada empresa que não conseguirá cumprir 

o contrato, ou então, irá requisitar revisão dos pregos. 

Tal pedido é pautado nos princípios inerentes ao processo 

licitatório. 

Os princípios são a base das normas e das leis. São a origem e 

essência que sustentam todos os procedimentos licitatórios. 

Eles devem ser rigorosamente obedecidos, vez que são o cerne 

que rege a licitação, estando entre eles a seleção da proposta mais 

vantajosa, que não se resume apenas ao menor prego, mas à aquele 

efetivamente exequível. 
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Vale destacar ainda a Lei de Licitações 

preceitua: 

111 

(n. 8.666/93), art. 3°, 	
' 

RiAbrica 

"§ 1 o E vedado aos agentes públicos:  

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo e estabeleçam preferências ou distinções 

em razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do 

contrato;" (grifos próprios) 

Conforme ensina Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo 

Brasileiro, 28° ed., Malheiros, p. 264), 110 DESCUMPRIMENTO DOS 

PRINCÍPIOS DESCARACTERIZA O INSTITUTO DA LICITAÇÃO E, 

PRINCIPALMENTE, 0 RESULTADO SELETIVO NA BUSCA DA MELHOR 

PROPOSTA PARA 0 PODER PÚBLICO". 

Como é cediço, então, o objetivo da licitação é possibilitar a 

participação do maior número de licitantes. Dessa forma, o edital deve 

estabelecer critérios amplos de participação como forma de ser 

respeitado o Principio da Livre Concorrência. 

Assim, se demonstra razoável a possibilidade de aumentar o valor 

de referência, que igualmente é usado como critério de aceitabilidade 

da proposta, para o R$ 120,00 o valor do serviço de  mac)  de obra, bem  

como o desconto em 7%.  

De toda forma, resiste o fato de que seja possível que nenhuma 

empresa interessada possa participar do certame, não sendo possível o 

edital alcançar seu propósito diante da ausência de interessados, ou pior, 

que a licitação seja direcionada para uma empresa especifica, o que 

Autoridade 	1C4.10.r., 
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fraude e um crime. 	
Rubrica 

Nesse sentido, é importante a lição de Maria  Sylvia  Zanella  Di Pietro:  

"NO §1°, INCISO I, DO MESMO ARTIGO 3°, ESTA  

IMPLICIT°  OUTRO PRINCIPIO DA LICITAÇÃO, QUE r 

DA COMPETITIVIDADE DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA: É VEDADO AOS AGENTES PÚBLICOS 

'ADMITIR, PREVER, INCLUIR OU TOLERAR, NOS ATOS DE 

CONVOCAÇÃO, CLÁUSULAS OU CONDIÇÕES QUE 

COMPROMETAM, RESTRINJAM OU FRUSTREM 0 SEU 

CARÁTER COMPETITIVO E ESTABELEÇAM PREFERÊNCIAS 

OU DISTINÇÕES EM RAZÃO DA NATURALIDADE, DA SEDE 

OU DOMICÍLIO DOS LICITANTES OU DE QUALQUER 

OUTRA CIRCUNSTANCIA IMPERTINENTE OU IRRELEVANTE 

PARA 0 ESPECÍFICO OBJETO DO CONTRATO" (grifos 

próprios) 

O próprio STJ já manifestou entendimento no mesmo sentido, em 

prestigiar a concorrência em vias de obter a proposta mais vantajosa: 

"AS REGRAS DO EDITAL DE PROCEDIMENTO 

LICITA TÓRIO DEVEM SER INTERPRETADAS DE MODO 

QUE, SEM CAUSAR QUALQUER PREJUÍZO 

ADMINISTRAÇÃO E AOS INTERESSADOS NO CERTAME, 

POSSIBILITEM A PARTICIPAÇÃO DO MAIOR NÚMERO 

POSSÍVEL DE CONCORRENTES, A FIM DE QUE SEJA 

POSSIBILITADO SE ENCONTRAR, ENTRE VARIAS 

PROPOSTAS, A MAIS VANTAJOSA." (STJ MS 5606. Min 

José Delgado) 

Ainda nas palavras do ilustre  Sidney  Bittencourt: 
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regras para o certame, respeitando as exigências 

necessárias para assegurar a proposta mais vantajosa, 

sendo inválidas todas que maculem o caráter 

competitivo da licitação, uma vez que, nos casos de 

competição inviável, há a autorização legal de 

contratação direta." (Licitação passo a passo. 40  ed. 

atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Temas & idéias 

Editora, 2002, p. 17) 

Extrai-se novamente de julgados do TCU a seguinte orientação: 

"Abstenha-se de impor, em futuros editais de licitações, 

restrições ao caráter competitivo do certame e que 

limitem a participação de empresas capazes de 

fornecer o objeto buscado pela Administração 

Pública, consoante reza o  art.  30, § 1°, inciso I, da Lei n° 

8.666/93." (TCU - Decisão 369/ 1999- Plenário) 

"Abstenha-se de incluir nos instrumentos convocatórios 

condições não justificadas que restrinjam o caráter 

competitivo das licitações, em atendimento ao 

disposto no  art.  3° da Lei n° 8.666/93." (TCU - Acórdão 

2079/2005 - 1° Câmara) 

Desta feita, é necessário que o edital seja retificado no que condiz 

ao valor de referência para os serviços de mão de obra, majorando o 

valor para R$ 120,00 e que o seu respectivo desconto seja de 7%. 

IV - PEDIDO 

Por todo o exposto, requer-se o recebimento da presente 

Impugnação, com especial atenção se realizar a retificação do edital, 

Autoridade. 	ttl= 
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mão de obra para R$ 120,00, bem como, o seu desconto sela de 7%,  uma 

vez que se demonstra mais razoável e permite a efetivação dos princípios 

da concorrência. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 
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STREET  AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 
Euclides Gomes da Silva 
(Representante Legal) 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ANALISE DA IMPUGNAÇÃO 

PROCESSO: 2840/2021 
REFERENCIA: Pregão Eletrônico no 00013/2021 
OBJETO: "Registro de Preços para futuras contratações de serviços (mão de obra/guincho) e aquisições de 

peças/acessórios (genuínas/originais - ABNT NBR 15296) para manutenção corretiva e preventiva da frota 

municipal (veículos leves, médios, pesados e motocicletas), via Tabela de preços (Sistema TrazValor) 

conforme especificações e quantitativos contidos no Termo de Referência" 
RECORRENTE: STRRET AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME - 39.483.895/0001-06 

1. RELATÓRIO 

Trata-se - este documento - resposta ,a IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela empresa 
STRRET AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 
39.483.895/0001-06. 

A impugnante, em síntese, em suas razões de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico no 
00013/2021, expõe que sua peça impugnatória é tempestiva e, no mérito, alega que os preços 
apresentados na página 36, Tabela 19.9 demonstram-se inexequíveis, solicitando, para tanto que o 
valor estimado seja de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para serviço de rnk de obra e o desconto 
seja de 7% (sete por cento). 

Para tanto, requer o licitante o recebimento da impugnação apresentada, bem como, o seu 
respectivo julgamento como procedente para alterar as previsões do Edital na forma questionada. 

E o relatório. 

1. HISTÓRICO 

1.1 DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE IMPUGNAÇÃO 

Preliminarmente, cumpre observar que nos moldes do Item 21 do Edital, o prazo para a 
apresentação de impugnação  é de até 03 (três) dias  úteis antes da data fixada para abertura da 
sessão pública  (VIDE ITEM 21.1 DO EDITAL),  conforme  art.  24, do Decreto no 10.024/2019. 

Portanto, a presente impugnação é tempestiva, conforme, analogicamente, explicita o  art.  24 do 
Decreto no 10.024/219. 

Rua Suelon Dias Mendonça, 20 — Centro — Ecoporanga-ES, CEP: 29850-000, 
Telefone: (27) 3755-2905. 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

"Art.  24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico 
na forma prevista no Edital, até três dias úteis anteriores ci data fixada para abertura da sessão 
pública." 

1.2. DOS ITENS IMPUGNADOS 

A impugnante insurge contra a Tabela do item 19.9 (Tabela exemplificativa) alegando 
que os preços est.& inexquiveis, solicitando, para tanto, que altere o valor estimado da 
referida tabela. 

1.3. DO JULGAMENTO 

Tal como consta no instrumento convocatório, a "Tabela X" é "exemplificativa", não constituindo 
fator de preços estimados com base nas pesquisas realizadas na fase interna. Do mesmo modo, a 
"Tabela IX", no item 19.5 é exemplificativa. 

Claramente o Edital traz no item 19.8, o exemplo hipotético  de uma situação durante a etapa de 
lances. 0 texto visa facilitar a compreensão do Licitante durante a elaboração da proposta e na 
disputa de lances. 

De fato, o certame cumpre a legislação (a Lei 8.666/93 e a Lei 10.520/02) quanto a elaboração de 
orçamentos, sendo os mesmos acostados aos autos do processo. 

Ademais, os pregos contido no documento auxiliar da proposta, que foi disponibilizado no  site  
«www.ecoporanga.es.gov.br» serve de suporte ao licitante quando da elaboração da proposta de 
Pregos. 

2. DA DECISÃO 

Por todo o exposto, CONHECEMOS da impugnação interposta pela empresa STRRET AUTO PEÇAS 
E SERVIÇOS EIRELI-ME, para no mérito julgá-la IMPROCEDENTE, mantendo-se inalteradas todas 
as cláusulas do edital referente ao Pregão Eletrônico no 0013/2021. 

Ecoporanga-ES, 03 de Maio de 2021. 

Alen 	oni da Silva 
regoeiro (substituto) 

Rua SueIon Dias Mendonça, 20 — Centro — Ecoporanga-ES, CEP: 29850-000, 
Telefone: (27) 3755-2905. 

2 de 2 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

