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Licitacao Lafaiete <licita.lafaiete@gmail.com>

ATT: COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

Alcione - Unividas <unividasveiculos@unividasveiculos.com.br> 27 de outubro de 2020 14:51
Para: licita.lafaiete@gmail.com

Aos cuidados da comissão de licitação - Sr(a) Pregopeiro (a),

A fim de participar do processo licitatório Processo Licitatório no 089/2020, Pregão Presencial no 025/2020,;Anexo
nosso pedido de impugnação para avaliação dos senhores(as).

Já lhes agradeço e por gentileza confirme o recebimento do mesmo, aja vista data Tempestiva do pedido.  

--

Atenciosamente, 

UNIVIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI. 

Alcione Marques 

Consultora Técnica| Vendas Governo 

Rua Guilherme Cyrienni, 321 - Jardim Industrial 

Contagem - MG  -  CEP: 32220-010 

TELEFAX: (31) 3362-3950 / 9.9654-6531

www.unividasveiculos.com.br

 

 

http://www.unividasveiculos.com.br/
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--  

--

Atenciosamente, 

UNIVIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI. 

Alcione Marques 

Consultora Técnica| Vendas Governo 

Rua Guilherme Cyrienni, 321 - Jardim Industrial 

Contagem - MG  -  CEP: 32220-010 

TELEFAX: (31) 3362-3950 / 9.9654-6531

www.unividasveiculos.com.br
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SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE – MG  
Processo Licitatório no 089/2020 
Modalidade: Pregão Presencial no 025/2020 
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
Att: Sr.(a) Pregoeiro(a)  
 
   UNIVIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA , inscrita no CNPJ sob o n ° 07.517.130/0001-45,Inscrição 67.676/01-04, Inscrição Estadual 186.388.166-0073, 
sediada na Rua Guilherme Cyrienni, 321, bairro Vila Rui Barbosa, na cidade de Contagem/MG, telefone/Fax (31) 3361-6731/3362-3950. Com base 
no Art. 41 da Lei 8.666/93, neste ato representada na forma do que preveem seus Estatutos Sociais em vigor, por seu representante legal abaixo 
assinado, vem apresentar nosso pedido; 

I - IMPUGNAÇÃO/ESCLARECIMENTOS/SUGESTÃO 
 A municipalidade publicou o presente edital, onde foram solicitadas algumas exigências alusivas a Documentação de Habilitação, tópico 9.6,2, 
nas quais gostaríamos de fazer alguns esclarecimentos/sugestões/impugnações, para que o município possa fazer cumprir todos os requisitos e 
princípios que regem o procedimento licitatório: 
 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PEDE-SE: 
 9.6.2. Certificado de Garantia, comprovando que a transformação é devidamente homologada pela Engenharia da Montadora, não alterando 
a garantia do veículo solicitada no Anexo I – Termo de Referência, ou documento comprobatório equivalente, facultada a utilização do modelo 
constante do ANEXO VIII – MODELO DE CERTIFICADO DE GARANTIA. 
 
I – IMPUGNA/SUGERE-SE: para que sejam retiradas/expurgadas as exigências acima e alusiva aos item 9.6.2  do Edital. 
 A presente impugnação/esclarecimentos é totalmente pertinente, haja vista que restringe a participação de empresas transformadoras/adaptadoras e suas 
respectivas representantes, permitido apenas que “UMA” montadoras e/ou distribuidoras/concessionárias possam participar do processo licitatório, conforme resta claro 
nos fundamentos mais abaixo exarados. 
 Assim, incialmente, atentamos ao que prevê o artigo 3º., parágrafo primeiro e inciso I, da Lei de Licitações:  
 
 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 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.  
 § 1 o 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 ar tigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de 
outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010). 
 
 É necessário enfatizar-se que o interesse público de obtenção da melhor proposta para a Administração, o princípio da livre concorrência, razoabilidade, da 
melhor oferta e o princípio da isonomia entre os participantes de licitação devem ser privilegiados em detrimento de formalismos excessivos, tais como considerar e 
restringir a licitação apenas a montadora e respectivas concessionárias que apresente tal Certificado; Visto que para transformar uma ambulância as empresas detentoras 
de CAT – Certificado de Adequação a Legislação de Transito, Estão apitas, homologadas juntos aos órgãos responsáveis, liberadas pelo INMETRO, quanto a condição de 
transformar os veículos e manter sua parte original, sem que se perca a garantia.  
  As exigências impugnadas (9,6,2) restringem a participação apenas de empresas concessionárias e montadoras que obtiveram este certificado, o que não pode 
ser aceito, pois as empresas transformadoras/adaptadoras e suas representantes estão habilitadas e comercializam veículos ambulância novos/zero km, cujo primeiro 
emplacamento/registro/licenciamento será efetuado diretamente em nome do município adquirente junto ao Detran e obtém a garantia do fabricante do veículo, e que 
atendem aos princípios da economicidade proporcionando uma melhor oferta ao Município licitante.  
 A empresa requerente bem como as demais empresas transformadoras não pode aceitar as exigências contidas no Edital, haja vista que nem mesmo a Lei Federal 
n. º 6.729/1979 e, nem a Deliberação do CONTRAN,  são aplicáveis às empresas transformadoras/adaptadoras de ambulâncias, empresas estas que realizam a 
transformação dos carros em veículos ambulância.  
 As empresas fabricantes/transformadoras e os veículos ambulâncias, diga-se de passagem, veículos transformados, atendem e devem atender as exigências 
contidas no Código Nacional de Trânsito (artigos 120 e 122), bem como as Portarias 190/09, 160/17, ambas do DENATRAN, as reso luções 291 e 292, do CONTRAN e a 
Portaria 142, do Inmetro , de tal forma que as exigências contidas no Edital devem ser expurgadas, pois nos parece caracterizar, inclusive, reserva de mercado e 
direcionamento.  
 As exigências do Edital (item 9.6.2), ora impugnadas, afrontam as normas que regem o procedimento licitatório, já que restringem a participação apenas de 
concessionárias e montadoras/fabricantes com tal certificado. As ambulâncias são veículos transformados por empresas transformadoras que, diga-se de passagem, 
adquirem um veículo novo (zero km) e realiza a transformação totalmente legalizada e regularizada pelo DENATRAM e pelo INMETRO, tanto que cada veículo novo 
transformado está fundamentado em um projeto cuja regularidade, segurança e autorização estão fundamentadas através dos respectivos CAT e CCT, sendo que deve ser 
respeitado a portaria 190/2009, do DENATRAN.  
 Explico, ainda, que o órgão competente que confere, autoriza, certifica, tornando o veículo ambulância apto, não são montadoras e, sim, o 
INMETRO e o DENATRAN, conforme CAT e CCT. Inclusive, a empresa requerente tem cadastro junto ao SIGEN, deixando evidente que a mesma é 
transformadora e adequada às exigências para transformação e comercialização de veículos ambulância.  
 O veículo transformado ambulância mantém a garantia de fábrica, sendo que vai ser licenciado, registrado e primeiro emplacamento 
realizado diretamente ao Município, sendo que a legislação pertinente e aplicável aos veículos transformados ambulância são a Lei 9.503/97 
(CTB), artigos 103, 120 e 122, as Resoluções CONTRAN 291 e292 e, ainda, a Portaria 190/09 do Denatran. 
 
 Caso a presente administração pública municipal venha manter as exigências impugnadas, a mesma estará a restringir a participação apenas 
de uma empresa e, consequentemente, indo totalmente contrário ao que prevê a carta constitucional “Constituição Federal de 1988”, e a lei 
8.666/93 (Lei de licitações).  
 
Diante do exposto pedimos que seja alterado a descrição do item conforme se lê abaixo: 
 
I – PEDE-SE:  
 9.6.2. Certificado de Garantia, comprovando que a transformação é devidamente homologada pela Engenharia da Montadora, não alterando 
a garantia do veículo solicitada no Anexo I – Termo de Referência, ou documento comprobatório equivalente, facultada a utilização do modelo 
constante do ANEXO VIII – MODELO DE CERTIFICADO DE GARANTIA. 
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II– IMPUGNA/SUGERE-SE: para que seja alterado texto conforme a seguir: 
 
 9.6.2. Declaração própria de Garantia , comprovando que a transformação é devidamente homologada pelos órgãos competentes, 
apresentando juntamente a esta declaração: CAT(Portarias 190/09) E CCT (Portaria 142, do Inmetro), com o efetivo veiculo ofertado, não alterando a 
garantia do veículo solicitada no Anexo I – Termo de Referência, ou documento comprobatório equivalente, facultada a utilização do modelo 
constante do ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA. 
 
 
 A alteração/impugnação justifica-se, haja vista que a exigência contida  é muito abrangente e extrapola a razoabilidade, tratando-se de 
excesso de zelo, já que a empresa contrata se responsabiliza pelo veiculo. , sendo que o veículo ao ser deixado/entregue na empresa/oficina 
especializada passa a estar sob a guarda desta, sendo de sua responsabilidade a sua guarda e segurança.  
  

Certo de que seremos atendidos em nossa solicitação, aproveitamos o momento para reiterar nossos votos de estima e consideração, 
colocando-nos a disposição para atender futuras dúvidas e solicitações. 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
Contagem, 27 de Outubro de 2020 
 
 
 
 
 

27/10/2020

X
Alessandra spinola de Castro

Proprietária 

Assinado por: UNIVIDAS VEICULOS ESPECIAIS EIRELI:07517130000145  
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