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4.M-yRF.SPOSTA A IMPUGNACAOAO EDITAL .

PREGAO ELETRONICO N° 085/2020 - SESEP
ASSUNTO: ANALISE DE IMPUGNAQAO AO EDITAL
IMPUGNANTE: NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, no uso de suas

atribui?5es legais, passa a analisar e julgar a Impugna9ao ao Edital referente ao Pregao

Eletronico n° 085/2020 - SESEP apresentado, pela empresa NORTMOTOS COMERCIAL

DE MOTOCICLETAS LTDA, considerando as razoes e fundamental5es dispostas ao longo

desta decisao.
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Cumpre destacar, inicialmente, que o Pregao em apreqio tem como objeto a

“Aquisiqoes de materials e equipamentos para uso na Limpeza Publica e de tintas para

manutenqdo dos espaqos publicos (calqadas, meio fio, etc.) do Municipio de Sobral/CE,

conforme as especificaqoes e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referenda deste

4 Edital. ’’

I-DAS RAZOES DE IMPUGNAQOES ISP

O pedido de impugnaÿao foi protocolizado pela empresa NORTMOTOS

COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA, sendo esta tempestiva, eis que foi interposta

de acordo com o item 17 do edital da licitaqao em epigrafe. Posto isso, passa-se ao merito da

impugnaÿo.

A empresa NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA

apresentou impugnaqao ao Edital do Pregao Eletronico n° 085/2020- SESEP, alegando

materias especlficas, a seguir delimitadas:

“VEM SOLICITAR IMPUGANQAO AO EDITAL DO

PREGAO ELETRONICO N °085/2020 , ANALISANDO

O EDITAL VERIFICAMOS QUE O ITEM 14 E 15

INFORMA UMA CAPACIDADE DO TANQUE DE

COMBUSTIVEL DE 1 LITRO EXIGENCIA QUE TIRA
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NOSSA CAPACIDADE DE PARTICPA£AO
CERTAME POIS NOSSO EQUIPAMENTO TEM

CAPACIDADE 600ML. IMPORTANTE INFORMAR A

GARANTIA DO EQUIPAMNETO DE NO MINIMO 1

ANO DO FABRICANTE E ASSITENCIA TECNICA NA

CIDADE DE SOBRAL E FORTALEZA”.
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P - DA ANALISE

Ab initio, importa destacar que a Administrafao Publica rege-se pelos

principios expressos na Constituÿao Federal e na Legislaÿao infraconstitucional correlata,

figurando estes como diretrizes fundamentals que norteiam toda a conduta da Administra§ao

Publica.
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Em vista disso, a Constituipao Federal estabeleceu, em homenagem aos

principios suso referenciados, a obrigatoriedade de realiza9&o de licita9ao pelos orgaos e

entidades do Poder Publico, conforme previsao contida no inciso XXI, art. 37, da nossa Carta

Magna, senao vejamos:

“Art. 37. omissis.
XXI - ressalvados os casos especificados na legislaÿo, as obras,
servieos, compras e alienates serao contratados mediante
processo de licitaeao publica que assegure igualdade de condÿdes
a todos os concorrentes, com clausulas que estabele9am obriga96es
de pagamento, mantidas as condi95es efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitira as exigencias de qualifica9§o tecnica e
economica indispensaveis a garantia do cumprimento das obriga9oes”.
(Grifos nossos)

Nesta senda, a Lei n° 8.666/93, tambem conhecida como o Estatuto das Licita9oes
e Contratos Publicos, elenca em seu art. 3°, os principios norteadores das licita9oes, tais como

isonomia, sele9ao da proposta mais vantajosa, igualdade, legalidade, da vincula9ao ao

instrumento convocatorio, dentre outros.

Tais principios visam garantir que a administra9ao nao sobrepor a sua vontade

pessoal em detrimento do bneresse publico, impondo que molde sua conduta nos ditames

legais e editalicios. /
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Diante do exposto, a Secretaria de Servipos Publicos, atraves da Coordenapao de

Limpeza Publica, setor tecnico da SESEP, realizou pesquisa e constatou que a descripao do

item 14 e 15 do edital esta errada, pois devia ter a caracteristica maxima e nao minima.

Com base na fundamentapao acima expendida, a luz da legislapao vigente sobre o

tema, decide-se conhecer a presente IMPUGNAÿAO e, no merito, DAR ACOLHIMENTO,

alterando por meio de adendo ao edital.

Sobral - Ccara-aos 25 de juphf) de 2020.

Vasconcelos
Servipos-Publicos

Paulo
Secretario ]

apÿLopes
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