
AO
ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREFEITO (A) E SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO
PINHAL/RS

REF:. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019

A Empresa  LC TRADE & CONSULTING DO BRASIL LTDA-ME, pessoa
jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  número
23.438.597/0001-56,  sediada  a  Rua  Bruno Werner  Storck,  nº 725,
bairro Canudos, na cidade de Novo Hamburgo/RS, CEP 93.544-360, e-
mail:  licita.lc@gmail.com, representado pelo seu representante que
esta  subscreve,  vêm  respeitosamente  perante  Vossa  Senhoria
apresentar 

IMPUGNAÇÃO/PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL

com base nos seguintes fatos e direito:

I- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A data de abertura da sessão pública esta marcada para o dia 28 de JUNHO de 2019. A presente

impugnação foi enviada dia 24 de JUNHO de 2019, via e-mail conforme conversado. 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

O agente público fez publicar edital de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 008/2019

onde o objeto é a aquisição de veículo ambulância.

A IMPUGNANTE tomou conhecimento da publicação do edital,  e ao analisá-lo, se deparou com

exigências excessivas ao ponto de restringir a competitividade no certame licitatório, ferindo os Princípios da

Legalidade e Isonomia (Igualdade), que deve existir entre os licitantes, conforme elencado abaixo:

Na descrição do objeto esta, sendo solicitado o seguinte:

1 – Deverão apresentar laudos: Flamabilidade para atender o Contran 498/2014

no que se refere a revestimentos internos não metálicos do compartimento de

atendimento  para  os  seguintes  itens:  Isolamento  Térmico,  Revestimento  de

parede laterais,  revestimento  do  teto,  do  piso,  das  portas,  da  divisória  e  do

estofamento dos bancos;
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2 –  Ensaios de ancoragem dos Cintos de Segurança dos bancos, instalados no

compartimento de atendimento na carroceria do veículo, conforme disposto na

Portaria DENATRAN 190/09 e suas atualizações.

Está é a síntese necessária.

III- DO DIREITO

No tocante ao exigido acima, “Laudo Técnico de Ensaio dos bancos, instalados no compartimento

de atendimento na carroceria do veículo emitida por laboratório credenciado no INMETRO em nome da

empresa que fará a transformação, conforme disposto na Portaria DENATRAN 190/09 e suas atualizações;” ,

vejamos o que diz a Portaria Nº 190/09 do DENATRAN:

Portaria DENATRAN nº 190 de 25/06/2009
Estabelece o procedimento para a concessão do código de marca/modelo/versão de
veículos do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.
Art.  1º  –  Estabelecer  o  procedimento  para  a  concessão  do  código  de
marca/modelo/versão de veículos do Registro Nacional de Veículos Automotores -
RENAVAM e emissão do Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito - CAT,
para efeito de pré-cadastro, registro, e licenciamento no Sistema Nacional de Trânsito.
(grifo nosso)
Art. 2º  –  Todos os veículos novos de fabricação nacional, importados, encarroçados,
bem  como  aqueles  que  sofrerem  transformação  admitida  em  Resolução  do
CONTRAN, devem receber códigos específicos na tabela de marca/modelo/versão do
RENAVAM  além  do  respectivo  CAT,  desde  que  atendidos  os  requisitos  de
identificação e de segurança veicular, estabelecidos na legislação de trânsito.  (grifo
nosso)

É de conhecimento, que o veículo ambulância, não vem original de fábrica, sendo somente o furgão

para posterior  transformação  (adaptação)  de sua carroceria,  passando a  ter  uma nova  marca/modelo  e

versão. As empresas transformadoras, para poderem realizar este tipo de serviço, precisam possuir o “CAT”

(CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO) fornecido pelo DENATRAN.

 Após  a  emissão  do  CAT,  o  “ITL”  – Instituição  Técnica  de  Engenharia  que  é  licenciado  pelo

DENATRAN emite o “CCT” (COMPROVANTE DE CAPACIDADE TÉCNICA) fornecido pelo INMETRO que possui

prazo de validade, que devem se referir a marca/modelo e versão do veículo que irá, sofrer a alteração de

características. Este documento é a comprovação de que a empresa transformadora esta apta a executar a

transformação de veículos tipo ambulâncias atendendo todas as normas pertinentes pela legislação. 

O CCT (COMPROVANTE DE CAPACIDADE TÉCNICA) fornecido pelo INMETRO, possui validade de 24

(vinte e quatro) meses, após, é necessário realizar nova inspeção para emissão de novo documento vigente.
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O edital, já faz a exigência de apresentação do CAT, no momento de entrega do veículo:

11.04 – Na entrega do objeto a licitante vencedora deverá apresentar os documentos
a seguir:
a) Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT), emitida pelo DENATRAN,
referente  a  marca  e  modelo  do  veículo  ofertado,  da  empresa  que  fará  a
transformação do veículo furgão em ambulância.

Deste modo,  não entendemos a exigência  por  parte  desta  municipalidade,  de laudo conforme

exigido nesta portaria (PORTARIA 190/09 DENATRAN), pois  conforme demonstrado,  a mesma estabelece

(disciplina), os requisitos necessários para a emissão do “CAT” (CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO

DE TRÂNSITO), e não traz em seu texto a exigência deste tipo de documento (laudos).

Neste  caso,  esta  municipalidade  deveria  solicitar  a  apresentação  do  CCT  (COMPROVANTE  DE

CAPACIDADE  TÉCNICA)  fornecido  pelo  INMETRO,  visto  que  o  mesmo  é  a  comprovação  de  que  a

transformação atendeu a todas as normas exigidas pelo INMETRO, o qual substitui a exigência de que se

apresente o laudo conforme exigido no item “11.04” do edital, subitem “b” - “Laudo Técnico de Ensaio dos

bancos,  instalados  no  compartimento  de  atendimento  na  carroceria  do  veículo  emitida  por  laboratório

credenciado no INMETRO em nome da empresa que fará a transformação, conforme disposto na Portaria

DENATRAN 190/09 e suas atualizações;”.

Mesmo caso, para a exigência de “Laudo de Flamabilidade para atender o Contran 498/2014 no

que se refere a revestimentos internos não metálicos do compartimento de atendimento para os seguintes

itens: Isolamento Térmico, Revestimento de parede lateral,  revestimento do teto, do piso, das portas, da

divisória e do estofamento dos bancos”.

Pois, a própria Portaria 190/09, traz em seu artigo 2º já destacado acima, que a transformação para

emissão do CAT, deverá atender a todas as resoluções do CONTRAN, logo também desnecessária a exigência

de Laudo de Flamabilidade para atendimento a norma 498/2014 do mesmo (CONTRAN).

Deste modo, é claro que não existe a necessidade de apresentação dos laudos mencionados, pois a

Portaria  190/09  do  DENATRAN,  estabelece  os  requisitos  necessários  para  a  emissão  do  “CAT”,  não  se

referindo a obrigatoriedade de se apresentar documentação (laudos) em processos licitatórios.

A  Legislação  é  sabia  e  o  que  esta  IMPUGNANTE deseja  é  que  seja  assegurado  seu  direito  de

igualdade de participação.

Lei Federal N° 8666/1993

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
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desenvolvimento  nacional  sustentável  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, inclusive nos
casos  de  sociedades  cooperativas,  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,
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de
outubro de 1991;  ((Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) (grifo nosso)

Existe um Acórdão Clássico sobre licitações do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande

Do Sul que precursor na conjugação dos princípios Constitucionais e Administrativose até hoje citado por

administrativistas de primeira grandeza em inúmeras decisões dos Tribunais Superiores sobre a matéria em

questão:

“Visa  a  Concorrência  Pública  a  fazer  com  que  o  maior  número  de  licitantes  se
habilitem para o objetivo de facilitar  aos órgãos públicos a obtenção de coisas e
serviços mais convenientes aos seus interesses. Em razão desse escopo, exigências
demasiadas  e  rigorismos  inconsetâneos  com  a  boa  exegese  da  lei  devem  ser
arredados.”  (RDP  14/240)  e  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  na  Apelação  Cível  nº
70015284896. (grifo nosso)

Neste Diapasão, vejamos o que diz a doutrina:

“A competição é um dos principais elementos do procedimento licitatório . Deve-se
compreender que a disputa entre eventuais interessados possibilita à administração
alcançar um melhor resultado no certame, auferindo uma proposta vantajosa. Além da
competitividade, que é reconhecida pela ampla doutrina e (enquanto princípio) pode
ser  compreendida de acordo com os outros  princípios  pertinentes,  este dispositivo
deve ser encarado pelo gestor como regra,  sendo expressamente vedadas cláusulas
ou  condições  restritivas  do  caráter  competitivo,  motivadas  por  situações
impertinente  ou  irrelevantes  para a  obtenção  do  objeto  contratual.  (Charles,
Ronny.Leis de Licitações Públicas comentadas.2ª Ed. Jus Podivm.2009.Salvador).” (grifo
nosso)

Marçal Justen Filho prefere falar em isonomia, Transcreve:

“Isonomia  significa  o  direito  de  cada  particular  de  participar  na  disputa  pela
contratação  administrativa,  configurando-se  a  inviabilidade  de  restrições  abusivas,
desnecessárias  ou  injustificadas.  Trata-se,  então,  da  isonomia  como  tutela  aos
interesses individuais de cada sujeito particular potencialmente interessado em ser
contratado peal Administração. A ampliação da disputa significa a multiplicação de
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ofertas e a efetiva competição entre os agentes econômicos. (Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos.14ª Ed. Dialética.São Paulo.2010).” (grifo nosso)

Portanto Senhores,  demonstrado o “fumus boni  iuris”, através  do exposto acima,  resta claro a

necessidade  de  alteração  ao  edital,  por  parte  desta  comissão  de  licitação,  agindo  de  acordo  com  os

mandamentos legais.

IV- DO PEDIDO

Ex Positis, Seja recebida a presente IMPUGNAÇÃO, para que conhecida, seja analisado seu mérito e

ao final seja:

1) SUPRIMIDO DO DESCRITIVO DO OBEJTO EM EDITAL AS EXIGÊNCIAS ABAIXO:

*  Laudo  Técnico  de  Ensaio  dos  bancos,  instalados  no  compartimento  de

atendimento na carroceria  do veículo emitida por laboratório  credenciado no

INMETRO em nome da empresa que fará a transformação, conforme disposto na

Portaria DENATRAN 190/09 e suas atualizações;

*  Laudo de Flamabilidade para atender o Contran 498/2014 no que se refere a

revestimentos internos não metálicos do compartimento de atendimento para

os  seguintes  itens:  Isolamento  Térmico,  Revestimento  de  parede  lateral,

revestimento do teto,  do piso, das portas,  da divisória e do estofamento dos

bancos.

2) SOLICITADO EM EDITAL AS SEGUINTES EXIGÊNCIAS:

*  CCT (COMPROVANTE DE CAPACIDADE TÉCNICA) emitido pelo INMETRO, com

prazo  de  validade  vigente,  referente  a  marca/modelo  e  versão  do  veículo

ofertado em nome da empresa da empresa que fará a transformação do veículo;

*  01  Atestado  de  Capacidade  técnica  emitido  por  pessoa  jurídica  de  direito

privado ou público com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) fornecido

pelo CREA, em nome da empresa transformadora comprovando a execução de

transformação de veículo compatível com o objeto da licitação (AMBULÂNCIA);

(cópia autenticada ou original);

TERMOS EM QUE SE ESPERA DEFERIMENTO.
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Aproveitamos  a  oportunidade  para  questionar  sobre  o  momento  da  apresentação  de  alguns

documentos que estão descritos junto ao descritivo do objeto:

*  Em  cumprimento  a  Portaria  DENATRAN  190/09,  o  fabricante  da  maca

deverá  apresentar  teste  de  ancoragem  da  maca,  feito  por  laboratório

devidamente credenciado pelo INMETRO.

* Laudo de ensaio estático de resistência para a maca, atendendo as exigências

descritas no item 5.10.7 da norma ABNT NBR 14561/2000 e S4 AMD Standard.

* Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no

que  se  refere  aos  ensaios  contra  vibração,  umidade,  poeira,  corrosão,

deformação e fotometria classe 1, para o sinalizador luminoso frontal principal.

* Deverá ser fornecido laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575 e

SAE J595 (Societyof Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra

vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1.

* ABNT. Apresentar cadastro/registro na ANVISA dos equipamentos de oxigênio

terapia.

* Apresentar Certificado de Adequação à Legislação de Transito – CAT, referente

à  transformação  do  veículo,  especificando:  Marca/Modelo/Versão,

transformador entre outros. 

Questiona-se:

1  –  EM  QUAL  MOMENTO  DEVERÁ  A  LICITANTE  APRESENTAR  ESTA

DOCUMENTAÇÃO??

Salientamos  a  esta  municipalidade,  que  para  se  tornar  possível  ter  competitividade,  indo  de

encontro ao alcance da proposta mais vantajosa, adquirindo por fim, economicidade, atendendo ao princípio

da isonomia (igualdade) que deve existir entre os licitantes, que é de suma importância a necessidade de

esclarecimento dos fatos.

Desde já grato pela atenção, e no aguardo de parecer do mesmo.
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NOVO HAMBURGO/RS, 24 de JUNHO de 2019.

LEANDRO C. DE CARLI
SÓCIO/PROPRIETÁRIO

CPF 016.091.280-60
RG 4066927891
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