
 

São José do Rio Preto-SP, 21 de Fevereiro de 2020.  
 
À 
Prefeitura Municipal de Santa Salete 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019 
PROCESSO N° 054/2019 
 
Referente : Impugnação Edital de Pregão Presencial N° 024/2019 
 
A empresa Rodonaves Caminhões Comércio e Serviços Ltda, CNPJ 10.337.197/0005-36 localizada 
à Av. Alfredo Folchini, 2.600 Vila Toninho, município de São José do Rio Preto/SP, através de seu 
procurador Ademar Rodrigues da Cunha Junior, CPF: 695.663.056-72 RG: MG 5.280-283, 
Consultor de Vendas à Governo, vem, respeitosamente à presença de V. Sa., solicitar, consoante 
lhe faculta a legislação pertinente, alteração sobre as disposições contidas no ato de convocação 
epigrafado, conforme adiante especificadas: 

A solicitação abaixo versa sobre: 
 

I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO – ITEM 01 – DESCRIÇÃO: 
1- Eixo traseiro duplo. 
2- Capacidade Máxima de Tração (CMT) Mínimo (Homologado) 13.190 KG. 

Visto que o veículo que pretendemos ofertar é um caminhão IVECO TECTOR 11-190 4X2 0km, 
temos as seguintes considerações a fazer: 
 

a) Entendo que ao solicitar eixo traseiro duplo a prefeitura está solicitando diferencial com 
dupla redução. Informo que Iveco, Volkswagen e Mercedes Benz produzem somente diferencial 
simples relação para caminhões dentro do especificado no Edital. Catálogo em anexo dos 
caminhões para consulta técnica do departamento solicitante. 
 
b) Os caminhões Iveco Tector 11-190 e MB Accelo 1016 tem Capacidade Máxima de Tração de 
13.000 KG. Somente o caminhão VW 13.180 tem Capacidade Máxima de Tração de 13.200 KG 
para atender o Edital. Fato que está em desacordo com a Lei. 
 
c) O Veículo a ser proposto por nossa empresa atende todas as demais especificações. É de 
fabricação nacional. Está de acordo com as normas de segurança do CONTRAN, DENATRAN e 
demais órgãos de fiscalização.  
 

A Lei de Licitações versa que a proposta que desviar do pedido do edital deverá ser 
desclassificada de acordo com o inciso I do artigo 48 da Lei 8666/93 (modalidades tradicionais), 
inciso X do artigo 4 da Lei 10520/2002 e § 2 do artigo 22 do Decreto 5450/2005 (modalidade 
pregão), que regram respectivamente: 
Art. 48. Serão desclassificadas: 
I  as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação. 
X  para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, 
observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros 
mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. 
§ 2º O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 



 

Com reconhecimento esmero de todos servidores desse órgão licitante, porém é evidente que 
as exigências contidas no Edital representam óbice à participação de muitos concorrentes com 
propostas vantajosas à Administração, o que atenta contra a exigência legal de preservação do 
caráter competitivo do procedimento licitatório. 
 
Diante do todo exposto e certos que o modelo a ser ofertado representará uma contratação 
segura, fazemos as seguintes solicitações: 
 
1) Alteração de Eixo Traseiro Duplo para EIXO TRASEIRO SIMPLES RELAÇÃO.  
 
2) Alteração de Capacidade Máxima de Tração (CMT) Mínimo (Homologado) 13.190 KG para 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT) MÍNIMO (HOMOLOGADO) 13.000 KG. 
 
 
Ampliando-se desta forma a competitividade no certame, posto que a alteração viabilizará a 
participação de número maior de fornecedores interessados e, de forma alguma, prejudicará a 
performance do produto, respeitando se ainda, todas as especificações praticadas no mercado. 
 
Aplicando as alterações acima solicitadas colocaremos em prática o Princípio da 
Economicidade e Isonomia. 
 
Acrescento ainda que a possibilidade de participação de outras marcas aumenta a 
competitividade e consequentemente o melhor custo benefício para a administração pública 
do Município de SANTA SALETE/SP. 
 

Sem mais, agradecemos à atenção dispensada e aguardamos breve resposta, assim que possível, 
através do email: ademar.junior@rodonavescaminhoes.com.br  

 
 

 
 
 
 
 

______________________________________________ 
RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 10.337.197/0005-36   
Ademar Rodrigues da Cunha Junior - Procurador 
Consultor de Vendas à Governo 
RG: MG- 5.280.283    CPF: 695.663.056-72 
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