
Estado de 
	Catarina 
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de Licitações, Compras e Contratos 

DECISÃO 
	

AO EDITAL 56/20 19 

PROCESSO LICITATÓRIO 
MODALIDADE: PREGÃO P 
IMPUGNANTE: 
Razão Social: L. FIORESE 
CNPJ/CPF O: 27.200.144/0( 

Endereço: Rua Santa Cai 
89890-000 C 

56/2019 

-48 
na, 365 
a Por/SC 

N° 06/2019 

1- DA ADMISSIBILIDADE IMPUGNAÇÃO 

A Legislação e doutrina pá ia apontam como pressuposto dessa espécie de recurso 
administrativo, cuja existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifestação de 
tempestividade, a inclusão de fundamentação e de pedido de reforma do instrumento 
convocatório. 

A Lei 8.666/93 em seu Artigo 4 1, § 2° assim disciplinou: 

Art. 41. 1 Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
[...] 
§ 2° Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
administrção o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder 
a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 
realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada 
pela Lei i °  8.883, de 1994) 

Igualmente o Instrumento Convocatório 56/20 19 dispõe o seguinte: 

22— DA fMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
22.1 Qualquer pessoa poderá questionar solicitar informações ou 
impugnar este Edital de Pregão Presencial, até 02 (dois) dias úteis 
antes da data fixada para a realização da sessão pública de Pregão, 
devendo o Município, através do Pregoeiro Oficial, julgar e responder 
sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Recebida a impugnação no di 1 a 02 de abril de 2019, por este Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação que esta subscreve, vê-se, portanto, observado o prazo legal para 
protocolo da mesma, mostra-se, [assim. tempestivo. 
Preenchidos também os demais requisitos, pois a petição é fundamentada e contém o 
necessário pedido de retificação do edital, passa-se a análise de seu mérito. 	/ 

Rua João Mark, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 

Fone/Fax (0xx49) 675-3200 - E-mail: licitacaoriqueza.sc.gov.br  



Estado de S rita Catarina 
Município c Riqueza 

de Licitacões 	e Contratos 

II- DO RELATÓRIO 

Trata-se de impugnação, interpotas pelas empresas L. FIORESE, devidamente qualificadas, 
contra edital de licitação 56/209, na modalidade Pregão Presencial n° 06/2019, destinado a 
aquisição estimada e parcelada de lubrificantes destinados a reposição nos veículos e 
máquinas que compõe a frota oficial do Município de Riqueza. 

Sustenta o impugnante, que no ¶aso do objeto em questão, os itens 9; 11 e 16 a descrição do 
item é insuficiente, e os itens 17 e 18 a descrição acaba direcionando o produto para uma 
marca determinada. 

Item Descrição do Item Embalagem Quant 
Valor 

Máximo 
Unit. 

1 Óleo 15W40 API CI-4, ACEA 
288.3, M3275, Cummins 200 

E7 especificação MB 
78 

20 Lt 10000 285 00 

2 Óleo hidráulico 1SO46 tipo 
superiora 1000psi) 

Aw HLP (pressão de trabalho 20 Lt 
_________  

15,00 307,00 

Óleo hidráulico 15068 tipo 
superior a 1000psi)  

Àw HLP (pressão de trabalho 20 Lt 30,00 249,60 

4 Óleo hidráulico ISO W10  20 Lt. 10,00 267,00 
5 Óleo ATF tipo A 20 Lt. 20,00 349,00 

6 Óleo SAE 90 API GL5  20 Lt. 20,00 308,00 
Óleo 85W140 API GL5  20 Lt. 10,00 361,00 

8 Óleo 80W API GL4  20 Lt. 10,00 323,00 

9 
Oleo 	multrfiincional 	para 
hidráulico e freios API GLi 
ouM-1l43  

sistema de transmissão, 
Especificação MF M-1135 20 Lt 20,00 362,50 

10 óleo semissintético 15W40 4P1 SI, 1 Lt. 100,00 18,00 
11 óleo sintético 5W30 API ST'  1 Lt 100,00 26,00 
12 Fluido de freio DOT 3 500 ml 40,00 14,00 
13 Fluido de freio DOT 4  500 ml 15,00 17,60 
14 Graxa à base de sabão de lítip NGLI-2 20Kg 15,00 - 409,00 

Óleo lOW4O API - C14 ACtA 
SINTÉTICO 

E-7 - MAN M3277 100% 20 Lt 4,00 502,00  

16 óleo 5W30sintético motor diesel L. 80,00 37,00 
17 óleo 433lTDSae30APIG44 Gi 4,00 318,00 
18 óleo 434 TOSae10W30AJI GL4 Gi 4,00 339,00 

E ao final pugnam pela proced$cia da impugnação para corrigir o instrumento convocatório 

É o relatório. 

III - DA FUNDAMENT, 

A Magna Carta em seu artigo 37 é fundamentalmente clara e objetiva ao determinar que a 
administração pública obedecerá ao princípio da eficiência, entre outros, bem9omo permite a 
exigência de qualificação técnic. / 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 
E ... ] 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifei) 

Hely Lopes Meirelies destacd que "o princípio da eficiência exige que a atividade 
administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional". O animado 
mestre acrescenta ainda "[ ... ] ser o mais moderno princípio da função administrativa, que já 
não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos 
para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 
membros". 

Assim, buscam-se melhores resultados por meio de um modelo de administração pública 
gerencial, votada para o controle de resultados na ação estatal. Dois aspectos são citados por 
Maria Sylvia Zaneila Di Pietro como ancora de sua finalidade: 

Pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se 
espera o i?elhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores 
resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a 
Administrção Pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores 
resultados na prestação de serviço público. 

Ainda a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 em seu §7° artigo 15 nos diz: 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 
E...] 
§ 72 Nas compras deverão ser observadas, ainda: 

- a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca; 
E...] 

Assim, tendo em vista que a Administração pública busca alcançar os melhores resultados de 
forma organizada e estruturada, é pertinente o acolhimento da impugnação apresentada a fim 
de se reformar o instrumento convocatório com a finalidade de buscar melhores resultados 
com o certame em comento. 

IV - DA DECISÃO 

Face ao exposto, conheço a 
PROCEDENCIA, para alterar 

a) A alteração da descrição 
b) A alteração da descrição 

de marca. 

esente impugnação, por tempestiva que é, DANDO-LHE 
instrumento convocatório a exigência de: 

itens 9; 11 e 16 para que fique sufiente para o item; e 
itens 17 e 18 para que não acabe gerando direcionamento 
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Determino, por fim, que se dê ciência a impugnante e aos demais interessados pelo sitio 
oficial do Município de Riqueza/SC, bem como através da fixação Mural Público. 

Riqueza/SC, 02 de abril de 2019. 

Presidente da 	 - Matr. 475-8 
e Portaria 42 setembro de 2017  

Departamento de Licitações, Compras e Contratos 
Município de Riqueza - SC 
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