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PARECER JURÍDICO 
 

Versa o presente parecer jurídico sobre solicitação do Pregoeiro e sua Equipe 
de Apoio, à impugnação administrativa interposta pela empresa MACROMAC 
EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n. 83.675.413/0001-01, relativo ao 
Edital de pregão Presencial n. 046/2019, Processo Licitatório n. 078/2019, que tem 
por objeto Aquisição de Escavadeira Hidráulica Nova, Ano 2019. 

 
1. DA TEMPESTIVIDADE: 

 
Primeiramente, passamos a análise da tempestividade da impugnação. Assim, 

nos termos do art. Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 e, item 1.2 do edital de Pregão, a 
impugnação é tempestiva. 

 
2. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE: 

 
A referida empresa, pugna pelo conhecimento e provimento das razões da 

impugnação, argumentando que a exigência do peso operacional  de no mínimo 
17.000 kg e máxima de 18.500 kg e ainda quanto as esteiras com largura de 
transporte  máximo de 2,70 metros restringe a competitividade no certame licitatório. 

 
3. A ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO: 
 
A Constituição Federal determina que a administração pública obedeça aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, 
caput), além de exigir que as obras, serviços compras e alienações sejam contratadas 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos 
os concorrentes (art. 37, inciso XXI). 

 
A impugnante refere-se um fato relacionado com as especificações do Objeto 

Licitado, alegando que, tais características restringem a participação de licitantes ao 
certame, inclusive o impugnante. 

 
Ocorre que, nenhuma das alegações está perfeitamente fundamentada e, não 

comprovada a eventual restrição de participação de licitantes interessados do 
certame, considerando inclusive que várias são as revendas de máquinas objeto 
desta licitação, no Estado de Santa Catarina e, no País, portanto, havendo, 
concorrência entre os diversos licitantes. 

 
Alega a impugnante que a justificativa do Município em atribuir peso máximo e 

largura máxima das esteiras se dá em razão da capacidade máxima de transporte dos 
caminhões da municipalidade, o que é fato no presente caso. 

Neste sentido, junta na impugnação fotos do caminhão, atribuindo sua 
capacidade máxima de carga e a largura máxima para carga do veículo, que limita-se 
em 03 (três) metros. 

 
Contudo, esquece o impugnante de fotografar as vias públicas do Município, 

em especial as do interior, que são de trechos sinuosos, íngremes, com geografia 
acidentada do Município, limitando ainda mais o transporte com pesos excessivos e 
com delimitações (largura) excedente ao limite do veículo de transporte. 

 
 Como bem demonstra a impugnante, a largura do veículo de transporte deste 

município limita-se a largura total máxima de 03 (três) metros, não podendo 
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transportar maquinas ou veículos que excedem seu limite. Desta forma, buscando 
segurança aos bens transportados e segurança operacional limitou-se a largura das 
esteiras de transporte máximo em 2,70 metros, restando um espaço, sobre o 
caminhão de transporte, de aproximadamente 0,15 (zero virgula quinze) centímetros 
para cada lado das esteiras, atendendo a delimitação máxima do veículo de carga.  

 
Cumpre-nos registrar que este Município de Paial-SC, quando da elaboração 

de seus processos licitatórios, alinha-se ao cumprimento dos princípios norteadores 
da Administração Pública, elucidados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 
1988 e art. 3° da Lei n° 8.666/93, especialmente, no que se refere à legalidade do 
referido ato administrativo e respeito ao princípio da ampla competitividade e 
obtenção da proposta mais vantajosa à Administração e pleiteia pela garantia da 
excelência e eficiência da qualidade dos produtos e dos serviços a serem prestados. 

 
Já ficou demonstrado acima que a Administração Pública precisa de uma 

máquina robusta devido a geografia acidentada do Município, portanto as impugnante 
não observa que não fere o princípio da isonomia de quem delas possuem esta 
máquina para vender, enfim a isonomia será respeitada para estes pretenso licitantes 
que possuem a máquina nestas características como ensina Marçal Justen Filho, na 
obra “Comentários à Lei de Licitações e Contratos", 10º edição, Editora Dialética, São 
Paulo, 2004, pg.50. 
 

(...) “Há equívoco em supor que a isonomia veda a 
diferenciação entre os particulares para contratação 
com a Administração. A Administração necessita 
contratar com terceiros para realizar seus fins. Logo, 
deve escolher o contratante e a proposta. Isso acarreta 
inafastável diferenciação entre os particulares. Quando a 
Administração escolhe alguém para contratar, está 
efetivando uma diferenciação entre os interessados. Em 
termos rigorosos, está introduzindo um tratamento 
diferenciado para os terceiros. A diferenciação e o 
tratamento discriminatório são insuprimíveis, sob esse 
ângulo. Não se admite, porém, a discriminação arbitrária, 
produto de preferências pessoais e subjetivas do ocupante 
do cargo público. A licitação consiste em um instrumento 
jurídico para afastar a arbitrariedade na seleção do 
contratante. Portanto, o ato convocatório deverá definir, 
de modo objetivo, as diferenças que são reputadas 
relevantes para a Administração. A isonomia significa o 
tratamento uniforme para situações uniformes, 
distinguindo-se-as na medida em que exista diferença. 
Essa fórmula acarreta inúmeras consequências.” (Grifo 
nosso) 

 
Neste mesmo sentido, ao definir Licitação, coaduna Helly Lopes Meirelles em 

Licitação e contrato administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2007., p. 27): 
“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 
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pela Administração, e atua como fator de eficiência e 
moralidade nos negócios administrativos” 

 
Não bastando o entendimento dos doutrinadores também á pacificado em 

sumula pelo nossa Superior Corte de Contas no Acórdão 1631/20017 Plenário que: 

O princípio que refuta a restrição ao caráter competitivo 
não é absoluto, representando essencialmente a expressão 
sintetizada de uma orientação vista em caráter de 
generalidade, a admitir, por óbvio, excepcionalidades que 
sejam conduzidas por circunstâncias ensejadoras de 
determinada feição fora do comum. Não se admite a 
discriminação arbitrária na seleção do contratante, sendo 
insuprimível o tratamento uniforme para situações 
uniformes, tendo em vista que, nos termos do art. 3º, caput, 
da Lei nº 8.666/1993, a licitação destina-se a garantir não 
só a seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração, e também a observância do princípio 
constitucional da isonomia. (Grifo Nosso) 

 
Como se vislumbra na lição dos doutrinadores e da Suprema Corte de Contas, 

não é o fornecedor que vai dizer o que necessita a administração pública e sim o 
contrário, afinal é o servidor público que conhece as peculiaridades e dificuldade dos 
seus serviços e de seu município. O princípio da Isonomia é aplicado ao licitantes e 
não ao objeto pleiteado pela Administração. 

 
Onde com base na proposta mais vantajosa, não busca apenas o melhor 

preço e sim o melhor custo benefício alinhado com a sua necessidade e ao Princípio 
de Eficiência. 

 
A administração não pode procurar apenas o menor preço e se eximir de busca 

a eficiência do serviço público que cairá no jargão popular onde “o barato que sai 
caro”. 

 
Assim nos ensina Bandeira de Mello em Curso de Direito Administrativo, 28ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2011. P. 884: 

“O princípio da eficiência consubstancia a exigência de que 
os gestores da coisa pública não economizem esforços no 
desempenho dos seus encargos, de modo a otimizar o 
emprego dos recursos que a sociedade destina para a 
satisfação das suas múltiplas necessidades; numa palavra, 
que pratiquem a “boa administração”, de que falam os 
publicitas italianos”. 

 
Bem como Maria Sylvia Zanella Di Pietro em Direito Administrativo. 14. ed. São 

Paulo: Atlas, 2002. p. 83 define o princípio da eficiência como: 
 

“O que se impõe a todo agente público de realizar suas 
atribuições com presteza, perfeição e rendimento 
funcional. É o mais moderno princípio da função 
administrativa, que já não se contenta em ser 
desempenhada apenas com legalidade, exigindo 
resultados positivos para o serviço público e 
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satisfatório atendimento das necessidades da 
comunidade e de seus membros”. (Grifo Nosso) 

 
 
Portanto a Administração tendo discricionariedade para adquirir o objeto e 

conhece a oportunidade e a conveniência para adquirir o equipamento para alcançar 
seus objetivos, que é a efetividade do serviço público e do interesse coletivo, não há 
em que se dizer que ouve direcionamento ou restrição a participação, mesmo porque 
teve três orçamentos que atenderam estas características ao objeto deste processo 
licitatório. 

 
Fato curioso ainda, é a impugnante atribuir como ilegal as exigências contidas 

no edital, mas ao final de sua explanação, no item “IV PEDIDOS” letra “d” de sua 
impugnação, sugere que o Município retifique o edital fazendo constar o seguinte: 
“(...)passando a exigir que a Escavadeira Hidráulica tenha, mantidas as demais 
características, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.000 KK e MAXIMO DE 
23.000 KG; e, largura de transporte máximo das Esteiras de 3,10 metros (...)”, ou 
seja, busca com que o Município burle a legislação para atender única e 
exclusivamente a empresa ora impugnante. 

 
Com isso, observa-se tão somente o intuito da impugnante de tumultuar o 

processo licitatório. 
 
Diante disso, após análise do Edital, constata-se que a características 

exigidas, não são no sentido de restringir a participação de nenhuma licitante, e sim, 
proporcionar ao objeto licitado e ao poder público, segurança quanto ao uso da 
máquina e ainda, quanto a seu transporte pelas vias públicas em especial no interior, 
diante da geografia acidentada do Município. 

 
Por outro lado, a própria Lei que rege as Licitações define que o objeto a ser 

licitado deve conter requisitos e parâmetros objetivos, a fim de possibilitar um critério 
de julgamento igualitário e, analisando o Edital, os requisitos exigidos não são no 
sentido de restringir a participação de licitantes e sim, os mesmos são para definir de 
forma objetiva o objeto a ser adquirido. 

 
Diante do exposto e à luz dos princípios basilares da licitação pública, em 

atendimento as normas estipuladas pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo instrumento 
convocatório, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, decide por CONHECER 
a presente impugnação, para no mérito julgá-los IMPROCEDENTES, de forma que se 
mantem os termos do edital e prazos nele estabelecidos. 

 
Salvo Melhor Juízo 
Este é o parecer. 
 
Paial-SC, 15 de Outubro de 2019. 
 

 
DHONATAN RENAN POMMERENING 

Advogado - OAB/SC 46.461 


