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RESPOSTA

PROCESSO N°                                : 21.0.000000868-8
PREGÃO ELETRÔNICO Nº        : 21/2021
ASSUNTO                                        : Resposta a Impugnação ao Edital
 
Versa o presente sobre impugnação ao Edital de Licitação, referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2021, que tem por
objeto a aquisição de veículos automotores, para atender as demandas da Defensoria Pública do Estado do Tocantins –
DPE-TO, pretensamente interposta pela Empresa HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, inscrita no C.N.P.J/MF
sob nº 54.305.743/0011-70.
 
1. QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
1.1 - Cabimento
A partir de um viés constitucional, a qualquer cidadão é garantido o direito de petição aos órgãos públicos, ex vi do
disposto na letra “a” do inciso XXXIV do art. 5º da Carta da República, assim como no plano legal a Lei 8.666/93,
garante a qualquer cidadão o direito de impugnar um edital de licitação, consoante reza o § 1º, do artigo 41, assim
como reza o artigo 24, caput, do Decreto 10024/2019.
Conforme previsão editalícia, item 22, consta previsão de faculdade de impugnação ao instrumento convocatório
restando, pois, presente a hipótese do cabimento.
 
1.2 – Tempestividade
Conforme previsão editalícia, item 22.1, também guarnecido pela norma de regência, o prazo para impugnar o
instrumento convocatório é de 03 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.
Tendo em conta que a licitação está marcada para se realizar no dia 09 de agosto do corrente ano, e que
a pretensa impugnação foi encaminhada via e-mail dia 27/07/2021 resta formalmente presente a tempestividade.
 
2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
 
A empresa HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, impugna o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2021,
aduzindo, em síntese o que segue:
 
Pugna para obtenção de esclarecimentos quanto as especificações do objeto, referente aos itens 01 e 03 do TERMO
DE REFERÊNCIA, segundo a impugnante, são claramente restritivas, solicitando a readequação das especificações
técnicas a fim de ampliar a competitividade.
Tece comentários sobre os princípios da igualdade, ampla competição e isonomia.
Solicita esclarecimentos quanto ao cadastramento no sistema comprasnet, licenciamento, prazo de entrega, valor
estimado para fins de cadastramento da proposta, prazo para assistência técnica e despesas de seguro.
Ao final, pede que se proceda os esclarecimentos do Edital e as alterações nas especificações do objeto conforme
descritos, para que a empresa possa disputar, em igualdade de condições com as demais licitantes, para fornecimento
do veículo por ela fabricado, designando nova data em atenção ao prazo legal, e em respeito ao princípio da legalidade
e ao contido no subitem Art. 21, § 4o , da Lei 8.666/93.
 



3. ANÁLISE DOS ESCLARECIMENTOS
Após a protocolização da impugnação ao edital, via e-mail, os autos foram encaminhados à Coordenadoria de
Transportes a fim de subsidiar resposta tecnicamente adequada para os questionamentos no tocante às especificações
do objeto, referente aos itens 01 e 03 do TERMO DE REFERÊNCIA, o licenciamento, o prazo de entrega, o prazo
para assistência técnica e as despesas de seguro, sendo a manifestação incorporada na presente decisão nos termos
abaixo aduzidos.
 
A – DA RESTRITIVIDADE NAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO LICITADO.
Quanto ao esclarecimento sobre das especificações do objeto referente aos itens 01 e 03 do TERMO DE
REFERÊNCIA, tem-se as seguintes ponderações:
ITEM 1 - Veículo Utilitário Tipo Camionete, zero quilômetro, tração 4x4

Edital Especificação do produto Ponderação

Caçamba com protetor de
caçamba

A montadora substituiu o protetor de caçamba pela
aplicação de poliuréia, devido a melhor qualidade,
resistência e aspecto visual, será aceito poliuréia no lugar
do protetor de caçamba?

Sim, a aplicação de
poliuréia já é uma
proteção de
caçamba.  

Altura livre em relação ao solo
de 220 mm no mínimo. Será aceito altura livre do solo de 210mm?

Será adequado para
ampliar a
competitividade.

Ângulo de saída mínimo de 26°; Será aceito ângulo de saída de 24°?
Será adequado para
ampliar a
competitividade.

chave codificada, Será aceito chave com codificação mecânica?

Será aceita, pois é
uma chave
codificada como
exige o edital.

Todos os itens e acessórios
devem ser de série, ou seja,
originais de fábrica. Não
aceitaremos adaptações.

A versão do veículo ofertado não possuí alguns itens de
série aqui exigidos, mas é possível montar itens originais
de fábrica, dentro da linha de montagem, será aceito?

Os itens montados
na fábrica são
considerados
originais e
genuínos.

 
ITEM 3 - Veículo Utilitário Tipo Camionete, zero quilômetro, tração 4x4

Edital Especificação do produto Ponderação

Caçamba com protetor de
caçamba

A montadora substituiu o protetor de caçamba pela
aplicação de poliuréia, devido a melhor qualidade,
resistência e aspecto visual, será aceito poliuréia no lugar
do protetor de caçamba?

Sim, a aplicação de
poliuréia já é uma
proteção de
caçamba.  

Altura livre em relação ao solo
de 220 mm no mínimo. Será aceito altura livre do solo de 210mm?

Será adequado para
ampliar a
competitividade.

Ângulo de saída mínimo de 26°; Será aceito ângulo de saída de 24°?
Será adequado para
ampliar a
competitividade.

chave codificada, Será aceito chave com codificação mecânica? Será aceita, pois é
uma chave



codificada como
exige o edital.

Todos os itens e acessórios
devem ser de série, ou seja,
originais de fábrica. Não
aceitaremos adaptações.

A versão do veículo ofertado não possuí alguns itens de
série aqui exigidos, mas é possível montar itens originais
de fábrica, dentro da linha de montagem, será aceito?

Os itens montados
na fábrica são
considerados
originais e
genuínos.

 
 
B. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, AMPLA COMPETIÇÃO E ISONOMIA.
Também aventou argumentação a respeito de uma suposta restrição à competitividade e violação ao princípio da
isonomia, mediante a exposição genérica de conteúdo técnico jurídico.
Além disso, a especificação do objeto da licitação se insere na esfera da discricionariedade administrativa, assim
considerada como a margem de liberdade conferida ao gestor público, para decidir segundo critérios de conveniência e
oportunidade, a melhor solução para o problema que se apresenta.
Sabe-se, portanto, que a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8.666/93) e as demais normas de
organização administrativa não especificam quais bens, materiais de consumo e serviços podem ser adquiridos pelo
Poder Público, o que faz com que a definição das aquisições seja situada no campo da discricionariedade
administrativa.
A propósito, o escólio jurisprudencial é justamente nesse sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM.
1. A orientação jurisprudencial vem-se firmando no sentido de que descabem embargos de declaração contra decisão
monocrática do Relator (CPC, arts. 535 e 557, §1º), sendo legítimo, porém, o seu recebimento como agravo regimental, em
homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, desde que o recurso tenha sido interposto no prazo legal de cinco dias,
como sucedeu na espécie.

2. Pretende a Embargante rediscutir questão já decidida, com o intuito de alterar a orientação jurídica adotada no decisum,
que, de forma clara e objetiva, demonstrou que a exigência de profissional de nível superior, constante do edital, era
razoável ante a magnitude do objeto da licitação, sendo que a opção do Administrador pela contratação de profissional com
tal nível de formação situa-se dentro da margem de discricionariedade deferida ao agente público. Omissão inexistente.
3. Não há contradição na determinação de se corrigir o pólo passivo da ação, tendo em vista que apenas no mandado de
segurança é que compete à autoridade coatora a representação judicial da entidade em cujo nome atue. Assim, quanto às
providências tendentes à suspensão de medida processual, é competente o órgão de defesa judicial da entidade pública, na
forma do art. 3º da Lei 4.348/64. Confira-se: AMS 2004.36.00.010688-4/MT, Quinta Turma, Rel. Des. Federal João Batista
Moreira, DJ de 05/02/2007, p. 129.
4. Embargos de Declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” 

 

Sendo matéria afeta ao mérito administrativo, está subjugada ao interesse público, e não ao interesse privado.
Entretanto, após uma análise acurada do setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência, haverá a
respectiva adequação nas especificações técnicas do objeto.
 
C. DEMAIS ITENS QUE CARECEM DE ALTERAÇÕES E ESCLARECIMENTOS:
 
1. CADASTRO COMPRASNET
O cadastramento da proposta deve ocorrer em conformidade com as orientações previstas no manual do fornecedor,
constante no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais/manual-
pregao/manual_pregao-eletronico-fornecedor.pdf. De qualquer forma, o interessado deve procurar formular sua
proposta o mais detalhado possível evitando incorrer em eventuais omissões.  
 
2. LICENCIAMENTO
Conforme legislação aplicável a Defensoria Pública do Estado do Tocantins é isenta do IPVA.

https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais/manual-pregao/manual_pregao-eletronico-fornecedor.pdf


 
3. PRAZO DE ENTREGA
De acordo com subitem 8.2. do Termo de Referência, ANEXO I do Edital, o prazo de entrega poderá ser prorrogado
após justificativa fundamentada por escrito da empresa contratada, desde que acatado pela Defensoria Pública do
Estado do Tocantins, desse modo, será mantido o prazo de 120 dias.
Caso a contratada tenha necessidade, deverá solicitar a respectiva prorrogação mediante justificativa à contratante. 
 
4. VALOR ESTIMADO NÃO DESCLASSIFICATÓRIO PARA FINS DE CADASTRO DA PROPOSTA
Na forma do subitem 9.2.1. do Edital, considera-se preço máximo o valor estimado para o item, de modo que esta
DPE-TO não pode aceitar valor acima do preço de referência, conforme remansosa jurisprudência a respeito.
 
5. PRAZO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Considerando o subitem 8.2. do Termo de Referência, ANEXO I do Edital,  o prazo de entrega poderá ser prorrogado
após justificativa fundamentada por escrito da empresa contratada, desde que acatado pela Defensoria Pública do
Estado do Tocantins, contudo, será mantido o prazo de 20 dias, caso a contratada tenha necessidade, deverá solicitar a
prorrogação do prazo de entrega, mediante justificativa à contratante. 
 
6. DESPESAS – SEGURO
A despeito de ser absolutamente claro no instrumento convocatório, é afirmativa a assertiva de que todos os custos até
a entrega, incluindo o seguro determinado no subitem está relacionado com o transporte e entrega do veículo no
destino final, correrá por conta da contratada.
 
 
2.  CONCLUSÃO
Por todo o exposto conheço da impugnação apresentada dando-lhe parcial provimento nos termos da motivação acima
exarada.
Esta decisão será publicada no site desta Defensoria Púbica do Estado do Tocantins e no sistema comprasnet, dando-se
a devida publicidade.                                                            
 

Documento assinado eletronicamente por DULCIRENE PEREIRA OLIVEIRA, Pregoeiro (a), em 29/07/2021,
às 11:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando
o código verificador 0570843 e o código CRC 49D2A6D0.
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