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ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA                              
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA/MT 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL 

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA/MT 
EDITAL DE PREGÃO SRP N° 016/2021 
PROCESSO Nº 267/2021 
 
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO AO PREGÃO PR 016/2021 
 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULO NOVO ZERO KM TIPO CAMINHONETE 4X4 A DIESEL 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUIRATINGA. 
 
A empresa: ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA, inscrita no CNPJ: 

35.335.350/0001-93, com sede na Rua COLONIZADOR ENIO PIPINO,5055 no município 

de Sinop/MT, CEP: 78.550.528, neste ato sendo Representada por seu representante 

legal LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA, portador da cédula de identidade 644 922 SSP/MT 

e inscrita no CPF: 453 064 601-78,nascido em 10/06/1973 natural de PORECATU/PR 

residente domiciliado na rua das NOGUEIRAS 682 setor comercial Comarca do Município 

de Sinop/MT CEP 78.550-226 vem na forma da legislação vigente em conformidade com 

o edital à presença de Vossa Senhoria SOLICITAR. 

 

Vem à presença de Vossa Senhoria Solicitar PEDIDO DE RETIFICAÇÃO ao referido edital. 

Em apreciação ao vosso edital, com análise técnica e Jurídica identificamos que a um   

direcionamento a uma marca e modelo especifica ao item Licitado por essa razão 

apresentamos nossa PEDIDO DE RETIFICAÇÃO 

 
 
“É TEXTO DO PROPRIO EDITAL” 
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Capítulo XXII - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
22.1. Qualquer pessoa poderá questionar, solicitar informações ou impugnar este Edital 
de Pregão até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão 
pública de 
Pregão. A impugnação deverá ser protocolizada na Prefeitura Municipal de Guiratinga, 
ou encaminhada via e-mail licitacaoguiratinga@hotmail.com, desde que confirmado o 
recebimento da impugnação pelo Pregoeiro. A confirmação do recebimento da 
impugnação se dará através de resposta que será encaminhada no próprio e-mail 
que encaminhou a mesma. A Prefeitura, através do Pregoeiro Oficial, deverá julgar e 
responder sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
22.2. Todos os pedidos, sendo impugnação ou esclarecimento deverão ser 
encaminhados dentro do horário previsto no item 23.08 do Edital. Todos os pedidos 
encaminhados fora dos horários estabelecido não serão analisados. 
23.10. As informações poderão ser solicitadas via e-mail ou protocoladas, estando o 
Pregoeiro e Equipe de Apoio disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, 
das 07:00 às 11:00 e das13:00 as 17:00 horas e/ou no horário vigente, estabelecido 
através de Decreto, na sede da Prefeitura Municipal de Guiratinga, sito à Av. Rotary 
Internacional, nº 944 – Santa Maria Bertila – Guiratinga-MT, e-mail: 
licitacaoguiratinga@hotmail.com  
 

I- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 

A data de abertura da sessão pública está marcada para o dia 10 DE Junho 2021. A 
presente PEDIDO DE RETIFICAÇÃO foi enviado dia 04 DE junho de 2021. Portanto, 
conforme art. 4º, Inc XVIII da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, assim o presente recurso 
é tempestivo. Deste modo merece conhecimento 
 
 
II- DOS FATOS 
 
A ASCIA MITSUBISHI tomou conhecimento da publicação do edital, e ao analisá-lo, se 
deparou em seu bojo, com exigências que reduzem a competitividade do certame em 
total afronta ao princípio da legalidade, da isonomia, da competitividade, da proposta 
mais vantajosa à administração pública, bem como do interesse público. 
 
“É importante frisar que o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não 
pode a autoridade a que é dirigido escusar-se de pronunciar sobre a petição, quer para 
acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação. ” 
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É com a cotação de preços que a Administração Pública conhece os custos para uma 
futura contratação. É por ela que se faz o valor estimado oferecido no edital de licitação 
como uma referência para a contratação. 
Com isso sua principal função é garantir que o Poder Público identifique o valor médio 
de mercado para qualquer contratação. 
 
As contratações públicas, sejam decorrentes de procedimento licitatório ou de 
contratação direta, devem ser precedidas de pesquisa de preços. Tanto a Lei nº 8.666/93 
(art. 7º, § 2º, inc. II e 40, § 2º, inc. II) quanto a Lei nº 10.520/02 (art. 3º, inc. III) exigem a 
elaboração do orçamento estimado para a identificação precisa dos valores praticados 
no mercado para objeto similar ao pretendido pela Administração. 
 
Todavia, nenhum desses diplomas legais determina como deve ser realizada essa 
estimativa, razão pela qual, a Administração, habitualmente, se vale de três orçamentos 
solicitados a fornecedores que atuam no ramo da contratação. Essa prática decorre da 
praxe administrativa e da orientação consolidada por alguns órgãos de controle. 
 
 
Inclusive, o TCU, em diversas oportunidades, defendeu a utilização da cotação junto ao 
mercado como forma preferencial de pesquisa destinada à definir o orçamento 
estimado, conforme se denota do Acórdão nº 3.026/2010 – Plenário, cujo Voto 
consignou que “a jurisprudência do TCU é no sentido de que antes da fase externa da 
licitação há que se fazer pesquisa de preço para que se obtenha, no mínimo, três 
orçamentos de fornecedores distintos (Acórdão nº 4.013/2008-TCU-Plenário, Acórdão 
nº 1.547/2007-TCU-Plenário)”. [1] 
 
Recentes decisões do TCU, a exemplo do acórdão nº 403/2013-1ª Câmara, têm 

responsabilizado gestores públicos pela elaboração de orçamento estimativo com 

valores superestimados em relação aos preços praticados no mercado. A prática, que 

vulnera o art. 7º, § 2º inciso II da Lei nº 8.666/93, dá ensejo, entre outras, à imposição 

da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992. 

No precitado acórdão, apurou-se que os vícios no orçamento se deveram ao fato de que 

os valores estimados para os serviços a serem licitados foram calculados a partir de 

orçamentos particulares com grande variação de preços, denotando inconsistência da 

pesquisa de preços. 
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Na ocasião, a Corte de Contas reafirmou entendimento segundo o qual incumbe ao 

agente público realizar “juízo crítico” quanto aos valores obtidos na pesquisa de preços 

de mercado. A decisão alerta os agentes públicos quanto aos riscos advindos da 

inconsistência da pesquisa de preços da qual poderá resultar responsabilização do 

agente ainda quando ausente danos ao erário, exatamente como verificado na 

contratação analisada pelo TCU a qual, ao final, foi celebrada em valor bem inferior ao 

preço constante do orçamento estimativo. 

Diante da possibilidade real de responsabilização, algumas cautelas essenciais podem 

ser adotadas pelos agentes públicos a fim de minimizar os riscos de possíveis sanções 

pelos órgãos de controle. Da jurisprudência do TCU, colhem-se algumas medidas 

acautelatórias: a) No caso de objetos com significativo grau de especificação, a pesquisa 

deve ser direcionada a empresas de ramo mercantil condizente com o fornecimento dos 

materiais pretendidos pela Administração; b) Deve ser conferida especial atenção à 

semelhança existente na estrutura das propostas de cotação de preços, eis que pode 

evidenciar conluio entre os particulares consultados; c) além dos preços de mercado, 

devem ser cotados os preços pagos pelo próprio órgão contratante e também por outros 

órgãos e entidades da Administração relativamente a contratos de idêntico objeto 

vigentes no mesmo período, além de valores registrados em atas de registros de preços 

e mesmo compras e contratações realizadas por corporações privadas, constituindo o 

que o TCU vem denominando de “cesta de preços” (Acórdão nº 868/2013-Plenário, Rel. 

Ministro-Substituto Min. Marcos Bem-querer, j. em 10.04.2013.) 

A adoção das diligências ora sintetizadas não dispensa, evidentemente, a realização do 

“juízo crítico” a que se referiu o TCU no precitado Acórdão nº 403/2013-Plenário. Assim, 

eventuais discrepâncias entre os valores coletados na pesquisa realizada pela 

Administração, assim como entre estes e os sabidamente praticados no mercado, 

deverão ser objeto de prudente, percuciente e razoável análise pelo agente público no 

momento da elaboração do orçamento estimativo de modo a alinhá-lo aos preços 

efetivamente praticados no mercado. 

Por fim, é de se notar, que a decisão em referência, a exemplo das muitas outras 

existentes no mesmo sentido, reafirma a premente necessidade de que se aperfeiçoe 

uma das etapas do planejamento da contratação, qual seja, a destinada à pesquisa de 

preços no mercado. 

 

 I - TEMPESTIVIDADE:  
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Em conformidade com § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, que norteia o presente 
certame, assim como o item 22.1 do edital, conforme previsto no art. 24, do 
Decreto Nº 10.024/19, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o 
recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico, 
disponível, sendo aceita sua remessa feita por correio e/ou e-mail 
  

II – DO MÉRITO  
II. I - DAS CARACTERÍSITICAS DO VEÍCULO: 

 
Consta no Anexo A do Objeto – Planilha orçamentária e suas quantidades, a 

seguinte especificação do objeto do certame: 

 

VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, UTILITÁRIO TIPO PICKUP, TRAÇÃO 4X4, MOTOR A 

DIESEL DE NO MÍNIMO 2.8 LITROS TURBO, COM NO MÍNIMO 16 VÁLVULAS, COM 

POTÊNCIA MÍNIMA DE 204CV,MOVIDO A DIESEL, COM CÂMBIO AUTOMÁTICO DE NO 

MÍNIMO 06(SEIS) MARCHAS À FRENTE E 01(UMA) MARCHA RÉ, COM AR 

CONDICIONADO INSTALADO DE FÁBRICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE DUPLA COM 

04(QUATRO) PORTAS LATERAIS, CAÇAMBA NORMAL, CAPACIDADE DE CARGA DO 

VEÍCULO DE NO MÍNIMO 1.000KG, COM PINTURA ORIGINAL DE FÁBRICA, ZERO 

QUILOMETRO, ANO E MODELO 2021/2021 OU VERSÃO MAIS ATUALIZADA, RODAS DE 

LIGA LEVE NO MÍNIMO ARO18, ENTRE EIXOS NO MÍNIMO 3050MM, CAPACIDADE DO 

TANQUE DE COMBUSTÍVEL NO MÍNIMO 80 LITROS, TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS NAS 

QUATRO PORTA, ORIGINAL DE FÁBRICA, ALARME COM CONTROLE REMOTO, AIR BAG 

FRONTAIS, LATERAIS E DE CORTINA, FREIOS ABS E EBD, COM CONTROLE DE 

ESTABILIDADE, BANCOS COM REVESTIMENTO EM COURO, FARÓIS DE NEBLINA, JOGO 

DE TAPETES, PROTETOR DE CARTER, KIT MULTIMÍDIA OU TECNOLOGIA SUPERIOR 

ORIGINAL DE FÁBRICA, CÂMERA DE RÉ, PELÍCULA FUME DENTRO DOS PADRÕES DO 

DETRAN, ESTEPE, PROTETOR DE CAÇAMBA, ESTRIBO LATERAIS, CAPOTA (LONA) 

MARÍTIMA, PROTETOR DE BORDAS, FRONT BUMPER, SALEIRA DE AÇO NAS 4 PORTAS 

E DEMAIS ACESSÓRIOS E ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM GARANTIA MÍNIMA DE 

5(CINCO) ANOS, DADA PELO FABRICANTE, SER ENTREGUE DEVIDAMENTE EMPLACADO 

COMO VEÍCULO PÚBLICO. 
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Está é a síntese necessária. 

 

I- DO DIREITO 
 

A – DA IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DOS VEÍCULOS DE OUTRAS MARCAS 

DEVIDO DESCRIÇÃO DO OBJETO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL; 

ONDE APENAS A MARCA TOYOTA TEM CONDIÇÕES CLARAS E BEM DEFINIDAS DE 

PARTICIPAÇÃO NO CERTAME  

https://www.toyota.com.br/modelos/hilux-cabine-dupla/ 

Nas especificações apresentadas acima no termo de referência apenas a 

Toyota pode atender. Considerando o Balizamento de Preços de veículos 

similares a Mitsubishi L200 TRITION HPE / Chevrolet S10 LTZ / Nissan 

Frontier XE 2.3 / veículo da mesma categoria ficou de fora da concorrência 

 

Razão pelo qual pedimos retificação pelo direcionamento Toyota do Brasil  

Motorização mínima de 2.8 com 204 CV  

EIXOS NO MÍNIMO 3050MM 

FRONT BUMPER, SALEIRA DE AÇO NAS 4 PORTAS 

COM GARANTIA MÍNIMA DE 5(CINCO) ANOS, DADA PELO FABRICANTE 

Itens Apontados acima onde somente a Toyota do Brasil pode atender  

 

Das especificações: 

Motor diesel 2.8 204 CV /05 anos de garantia/ Soleiras de aço nas Portas 

Das marcas existentes no mercado para essa categoria apenas Toyota Hilux 4x4 

atendem à similaridade do edital. 
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Tais especificações determinantes da Potência do Motor 2.8  204  CV/ 05 anos 

de garantia  , Ocorre que, embora a aquisição de tais itens seja feita de forma 

distinta, o edital os vincula desnecessariamente na parte técnica a marca Toyota 

Hilux fato que remete inquestionavelmente à solução de um único fabricante, 

pois, apesar de outros licitantes terem soluções adequadas, somente a Toyota ou 

suas revendas poderão fornecer o item, motivo pelo qual, a injustificável 

vinculação técnica contida no instrumento convocatório impede que outras 

empresas participem do certame licitatório segue informações dos outros 

fornecedores; 

Ex: Frontier  

(Nissan) Motor 2.3 190 CV com 03 anos de Garantia  

(Mitsubishi) L200 Triton Motor 2.4 190 CV 03 anos de Garantia  

  GM Chevrolet S10 motor 2.8 200 CV 03 anos de Garantia  

Assim sendo tal como descritas, as características delimitadas no edital restringem os 
limites da concorrência, fazendo com que apenas uma fatia muito pequena do mercado 
representando uma marca apenas possa participar do certame. Cumpre informar ainda 
que a alteração do certame, aumentando o leque de opções de outras marcas não trará 
nenhum prejuízo a usabilidade e aplicação do referido item, trazendo apenas e tão 
somente benefício ao certame, uma vez que a aplicação prática do veículo em nada será 
prejudicada. A alteração da descrição do bem, apenas ampliará perfeitamente as opções 
de concorrência, garantindo assim a efetividade dos princípios que regem a licitação 
juntamente com a administração pública, motivo pelo qual requer a alteração das 
especificações do edital. 
 
A Ascia Veículos Representante da Marca Mitsubishi 
Tem interesse em participar de Vosso Certame e apresentar a Triton HPH veículo que 
em sua categoria concorre perfeitamente em similaridade e capacidade robustez e 
potência com item acima licitado. 
 
L200 TRITON SPORT HPE 
 

 Motor2.4 Diesel com 190CV. 
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 LugaresEspaço para 5 pessoas. 
 TraçãoSuper Select II. 
 AcabamentoBancos revestidos em couro. 
 DestaquesControle de descida em rampas, Caçamba com proteção X Liner, 

Multimídia de 7" JBL, Full Airbags, Ar condicionado automático digital dual zone, 
Câmera de ré, Banco com ajustes elétrico para o motorista, Volante com ajuste 
de altura e profundidade, Rodas aro 18", Assistente de condução com trailer, 
Controle Ativo de Tração e Estabilidade. 

 Motor MIVEC 2.4L turbo diesel Super Silence em alumínio com 190cv de 
potência e 43, 9kgf.m de torque. A primeira picape do segmento no mundo a 
usar um motor diesel em alumínio. 

 
https://www.mitsubishimotors.com.br/picapes/l200-triton-sport-20223 
 

O direcionamento para a marca está indo contra a própria essência da licitação que é a 
competição, uma vez que a disputa permite que a Administração Pública adquira bens 
e serviços de melhor qualidade a preços mais baixos. Para isso, as regras da licitação 
determinadas no Edital devem permitir a participação do maior número possível de 
participantes, impondo somente as condições necessárias para que as propostas se 
adequem às necessidades da Administração Pública. 
 
Assim sendo tal como descritas, as características delimitadas no edital restringem os 
limites da concorrência, fazendo com que apenas uma fatia muito pequena do mercado 
representando uma marca apenas possa participar do certame. Cumpre informar ainda 
que a alteração do certame, aumentando o leque de opções de outras marcas não trará 
nenhum prejuízo a usabilidade e aplicação do referido item, trazendo apenas e tão 
somente benefício ao certame, uma vez que a aplicação prática do veículo em nada será 
prejudicada. A alteração da descrição do bem, apenas ampliará perfeitamente as opções 
de concorrência, garantindo assim a efetividade dos princípios que regem a licitação 
juntamente com a administração pública, motivo pelo qual requer a alteração da 
capacidade mínima do Motor para 2.3 Potência 190 CV garantia mínima de 03 anos / 
entre eixos mínimo 3.000 mm onde o edital alcançara maior número de empresa 
possíveis para participar com isso gerar competividade e melhor preço para o órgão. 
 
Em razão pedimos a essa nobre comissão julgadora que analise os questionamentos 
aqui apontados em relação alteração do edital para que possamos também participar e 
oferecer economicidade para o Município. 
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Isto posto, sendo certo que, “Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual 
a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu 
interesse. Visa a propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder 
Público, dentro dos padrões previamente estabelecidos pela Administração, e atua 
como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. ” MEIRELLES (1996, 
p. 23), deve ser proporcionada oportunidades nas quais os interessados tenham chances 
de concorrer, atendendo ainda os interesses da administração pública, fundados 
sempre no princípio da legalidade. 
Abrir o leque de opções para participação da referida licitação é sobretudo propiciar a 
administração realizar a contratação mais vantajosa no que diz respeito aos gastos 
públicos, sem que seja perdida a qualidade no serviço / produto fornecido.  
 
A legislação pertinente, ampara a pretensão da referida impugnação conforme segue: 
 
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos 
 
§ 1o É 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 domicílio dos licitantes 
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto 
do contrato;  
 
(grifo nosso)  
 
De fato, a exigência do edital é restritiva da competitividade, com ferimento direto ao 
artigo 3.º, §1.º, inciso I da lei 8666/93, e ao artigo 3.º, inciso II da lei 10250/2002:  
 
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:  
 
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações 
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; (grifos de 
nossa autoria)  
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Assim sendo limitar a possibilidade de concorrentes participarem da licitação, afeta 
sobremaneira a finalidade da legislação que rege os ditames da Administração Pública. 
Importante ressaltar ainda que a referida alteração não trará nenhum prejuízo a 
capacidade operacional do Veículo ou a sua destinação. 
 
 
“Acórdão 99/2005 – Plenário, número: AC-0099-04/05-P – Ementa: Representação 
formulada por Deputado distrital. Possíveis irregularidades praticadas no âmbito do 
Ministério da Fazenda. Licitação. Excesso de descrição do objeto. Julgamento por preço 
global para itens diferentes. Indicação da marca do produto licitado. Cotação de serviços 
estranhos ao objeto. Exigências indevidas no edital. Contratação irregular de pessoal. 
Utilização indevida de veículo. Exploração de restaurante e de lanchonete do Ministério 
de forma gratuita e sem procedimento licitatório prévio. Obtenção de vantagens 
pessoais perante a empresa contratada. Conhecimento. Audiência. 
 
Determinação. - Licitação de objeto de natureza divisível. Considerações. (...) 4. 
Antecipadamente, saliento que a descrição minuciosa ou a indicação de marca podem 
conduzir a uma inaceitável restrição a competitividade do certame. 
Entretanto a indicação de marca somente pode ser aceita em casos de padronização, 
desde que devidamente justificada a opção realizada.  
(grifo nosso)  
 
Tais fatos trazem como consequência o descumprimento das Leis nºs 8.666/93, 
10.520/2002 e do Decreto nº 5.450/2005, portanto é necessário e indispensável a 
alteração do presente edital, sob pena de se comprometer a lisura e isonomia do 
certame em questão, em patente afronta ao art. 3º da Lei 8.666/93. Já o art. 3º da Lei 
10.520/2002, estabelece: 
 
Art. 3º. A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
 
[...] 
 
II – a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações 
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição.  
(grifo nosso) 
 
Corroborando a norma transcrita acima, o artigo 8º do Decreto Federal 3.555/00 
registra: 
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Art. 8º. A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 
 
I – a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações 
que, excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a 
competitividade ou a realização do fornecimento, devendo estar refletida no termo de 
referência. 
(grifo nosso) 
 
Analisando-se os artigos de Lei aqui demonstrados, não resta dúvidas de que quaisquer 
especificações que sejam excessivas ou irrelevantes e que possam limitar a 
competitividade são ilegais, haja, visto que o principal objetivo do pregão é 
proporcionar a maior quantidade de licitantes competidores, visando assim, preservar 
o princípio da isonomia que resultará na contratação da proposta mais vantajosa ao 
erário. 
 
Marçal Justen Filho in Comentários á Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9ª 
Ed. Dialética, corrobora o entendimento de que não se devem fazer exigências 
restritivas, ao afirmar: “...também não se admitem requisitos que, restritivos ás 
participação no certame, sejam irrelevantes para a execução do objeto licitado. Deve-
se considerar a atividade principal e essencial a ser executada, sem maiores 
referências ou detalhamentos. ”  
(grifo nosso) 
 
Vejamos ainda, parecer do TCU – Tribunal de Contas da União, sobre o assunto: 
 
GRUPO II – CLASSE VII – Plenário 
 
TC-015.282/2011-2 
Natureza: Representação. 
Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo/ES. 
Interessado: Secretaria de Controle Externo no Estado do Espírito Santo – Secex/ES. 
 
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO DE 
TERMO IMPRECISO PARA CARACTERIZAR O OBJETO LICITADO. RESTRIÇÃO À 
COMPETITIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DE ATO ANTIECONÔMICO. 
ANULAÇÃO DO CERTAME. DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO. 
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1. A definição do objeto a ser licitado deve ser precisa, de modo a refletir, com a maior 
exatidão possível, o que a entidade deseja adquirir, consoante o disposto no art. 14 da 
Lei n. 8.666/1993. 
 
2. A Administração deve pautar-se, dentre outros, sob o critério da economicidade, 
buscando adotar soluções que atendam às suas demandas com o menor custo 
possível. 
 
3. A utilização, em editais de licitação, de especificações que impossibilitam a 
participação no certame de empresas ofertantes de bens com aptidão técnica de 
suprir a demanda da Administração constitui-se restrição indevida à competitividade, 
caracterizando afronta ao art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n. 8.666/1993. 
 
4. Fixa-se prazo para a anulação de licitação cuja competitividade foi cerceada de 
forma irregular, e, ainda, quando o torneio dá ensejo à concretização de ato 
antieconômico. 
(grifo nosso) 
 
No mesmo sentido, a jurisprudência do TCU é firme em indicar a necessidade de o gestor 
indicar as razões que motivam a decisão de restringir a disputa a determinadas marcas: 
 
A restrição quanto à participação de determinadas marcas em licitação deve ser formal 
e tecnicamente justificada nos autos do procedimento licitatório. (Acórdão 4476/16 – 
2ª Câmara).  
(grifo nosso) 
 
 “Qualquer restrição em relação ao objeto da licitação deve ter como fundamento 
razões aptas a justificarem que a finalidade e o interesse público reclamam por tal 
exigência de forma irremediável. Sem tal justificativa a restrição deve ser tomada por 
ilegal (art. 3º., § 1º., inc. I).” “Direcionar o edital de uma compra com as características 
de determinado conjunto de fornecedores não tem nenhuma convergência com o 
trabalho de especificar corretamente o objeto pretendido para um determinado 
processo de licitação. ” – Conforme entendimento do TCU no Acórdão 641/2004 – 
Plenário.  
(grifo nosso) 
 
 Ainda em seu informativo nº 266, o TCU entende que: “No planejamento de suas 
aquisições de equipamentos, a Administração deve identificar um conjunto 
representativo dos diversos modelos existentes no mercado que atendam 
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completamente suas necessidades antes de elaborar as especificações técnicas e a 
cotação de preços, de modo a caracterizar a realização de ampla pesquisa de mercado 
e evitar o direcionamento do certame para modelo específico pela inserção no edital 
de características atípicas. ” 
(grifo nosso) 
 
Em respeito à presente questão, é imperioso destacar que a Constituição Federal, no 
art. 170, caput e inciso IV, preconiza a LIVRE CONCORRÊNCIA, donde se conclui que 
qualquer ato contrário é incompatível com tal regime e constitui reserva de mercado. 
 
Assim, se essa nobre Administração Pública, que formulou o Instrumento Convocatório, 
se equivocou, data venia, ao fazer a exigência ora impugnada, a falha é por nós 
considerada inevitável dentro das possibilidades normais. 
  
Conhecidas as presentes razões, acreditamos, todavia, que o pedido de retificação aos 
termos do Edital, ora formulada, haverá de merecer o acolhimento que se espera, ainda 
que saibamos ser mais difícil para o agente reconhecer o erro e mais fácil encontrar 
motivos para manter o seu posicionamento, contudo, confiamos que o bom senso de 
Vossas Senhorias deverá prevalecer. 
 

II - DO PEDIDO  
 
Em face do exposto, requer-se seja a presente retificaçã julgada procedente, 
com efeito para:  
 
Alterar a descrição do veículo no edital para que passe a constar:  
 
ANEXO I  

1. QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS:  
2. VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, UTILITÁRIO TIPO PICKUP, TRAÇÃO 4X4, 

MOTOR A 

3. DIESEL DE NO MÍNIMO 2.3 LITROS TURBO, COM NO MÍNIMO 16 VÁLVULAS, 

COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 190CV,MOVIDO A DIESEL, COM CÂMBIO 

AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO 06(SEIS) MARCHAS À FRENTE E 01(UMA) MARCHA 

RÉ, COM AR CONDICIONADO INSTALADO DE FÁBRICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 

CABINE DUPLA COM 04(QUATRO) PORTAS LATERAIS, CAÇAMBA NORMAL, 

CAPACIDADE DE CARGA DO VEÍCULO DE NO MÍNIMO 1.000KG, COM PINTURA 

ORIGINAL DE FÁBRICA, ZERO QUILOMETRO, ANO E MODELO 2021/2021 OU 
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VERSÃO MAIS ATUALIZADA, RODAS DE LIGA LEVE NO MÍNIMO ARO18, ENTRE 

EIXOS NO MÍNIMO 3000MM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL NO 

MÍNIMO 80 LITROS, TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS NAS QUATRO PORTA, 

ORIGINAL DE FÁBRICA, ALARME COM CONTROLE REMOTO, AIR BAG FRONTAIS, 

LATERAIS E DE CORTINA, FREIOS ABS E EBD, COM CONTROLE DE ESTABILIDADE, 

BANCOS COM REVESTIMENTO EM COURO, FARÓIS DE NEBLINA, JOGO DE 

TAPETES, PROTETOR DE CARTER, KIT MULTIMÍDIA OU TECNOLOGIA SUPERIOR 

ORIGINAL DE FÁBRICA, CÂMERA DE RÉ, PELÍCULA FUME DENTRO DOS PADRÕES 

DO DETRAN, ESTEPE, PROTETOR DE CAÇAMBA, ESTRIBO LATERAIS, CAPOTA 

(LONA) MARÍTIMA, PROTETOR DE BORDAS, FRONT BUMPER, E DEMAIS 

ACESSÓRIOS E ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM GARANTIA MÍNIMA DE 

3(TRES) ANOS, DADA PELO FABRICANTE, SER ENTREGUE DEVIDAMENTE 

EMPLACADO COMO VEÍCULO PÚBLICO. 

 
 

Determinar-se a republicação do Edital, retirando o item apontado e 
reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme art. 23 do Decreto 
Nº 10.024/2019. 
 
 
Sinop 04/06/2021 
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