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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
  
Edital de Pregão Eletrônico nº 053/2021. 
Processo Administrativo nº 14570/2021 

  
OBJETO: A presente licitação, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tem por objeto: Seleção de 
propostas visando o Registro de Preços para eventual aquisição de diversos pneus novos para 
uso na frota de veículos e motocicletas das secretarias municipais do Município pelo período de 
12 (doze) meses, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I - Termo de 
Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. 
 
I. DAS PRELIMINARES: 
 
A sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe está marcada para o dia 06/05/2021, ás 9 
horas, para ocorrer no sítio: www.licitações-e.com.br  
 
Observatório Social de Foz do Iguaçu, organização não governamental, apresentou 
impugnação aos termos do edital no dia 27 de abril de 2021, por meio do Processo 
Administrativo nº 43.077/2020, cumprindo desta forma a exigência temporal no art. 24 do 
Decreto Federal nº 10.024/19. 
 
II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 
 
A impugnação versa exclusivamente sobre eventuais sobrepreços nos valores estimados da 
contratação. 
 
Em seu pedido o Observatório Social de Foz do Iguaçu, requer a suspensão do processo 
licitatório, e a revisão dos valores de referência dos itens, buscando padronizar os preços das 
aquisições, pois entende que há sobrepreços, quando comparados com os valores obtidos no 
Pregão Eletrônico nº 021/2021, conforme quadro comparativo abaixo: 
 

Item Especificações Un. Quant. 
Preço 

Unitário R$ 
Valor Total do R$ 

Pregão 053/2021 - Item 02 - EXCLUSIVO 
2 Pneu 175/65 R14 Un 49 352,26 17.260,74 

Pregão 021/2021- Item 07 

7 
Pneu 175/65 R14 (Novo 
Uno), sem câmara, novo, 
radial. 

Un. 08 269,08 2.152,64 

Valor Licitado do Item 07 do Pregão Eletrônico 021/2021: R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta 
reais). 

Pregão 053/2021 - Item 03 - EXCLUSIVO 
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1 Pneu 205/75 R16 Un 09 560,00 5.040,00 

            Pregão 021/2021- Item 06 

6 
Pneu 205/75 R16 (Van), 8 
lonas, sem câmara, novo, 
radial. 

Un. 04 516,91 2.067,64 

 
Valor Licitado do Item 06 do Pregão Eletrônico 021/2021: R$ 516,75 (Quinhentos e dezesseis 
reais e setenta e cinco centavos). 

Pregão 053/2021 - Item 14 - EXCLUSIVO 
1 Pneu 185/65 R14 Un 112 380,00 42.560,00 

Pregão 021/2021 - Item 02 

2 Pneu 185/65 R15 (Onix), sem 
câmara, novo, radial. 

Un. 20 340,62 6.812,40 

Valor Licitado do Item 02 do Pregão Eletrônico 021/2021: R$ 329,00 (Trezentos e vinte e nove 
reais). OBSERVAÇÃO: A única diferença nos itens é o aro do pneu. 

Pregão 053/2021 - Item 16 - EXCLUSIVO 
1 Pneu 245/70 R16 Un 16 863,84 13.821,44 

Pregão 021/2021 - Item 01 

1 Pneu 245/70 R16 (S10), 111T, 
sem câmara, novo, radial. 

Un. 32 607.63 19.444,16 

Valor Licitado do Item 01 do Pregão Eletrônico 021/2021: R$ 600,00 (Seiscentos reais) 
Pregão 053/2021 - Item 17 - EXCLUSIVO 

1 Pneu 205/65 R15 Un 13 530,00 6.890,00 

Pregão 021/2021 - Item 04 

4 Pneu 205/65 R15 (Ecosport), 
94T, sem câmara, novo, radial. 

Un. 60 402,10 24.126,00 

Valor Licitado do Item 04 do Pregão Eletrônico 021/2021: R$ 316,65 (Trezentos e dezesseis reais 
e sessenta e cinco centavos). 

Pregão 053/2021 - Item 18 - EXCLUSIVO 
1 Pneu 185/70 R14 Un 65 430,00 27.950,00 

Pregão 021/2021 - Item 03 

3 
Pneu 185/70 R14 (Voyage, 
Montana, Onix), sem câmara, 
novo, radial. 

Un. 16 315,74 5.051,84 

Valor Licitado do Item 03 do Pregão Eletrônico 021/2021: R$ 302,50 (Trezentos e dois reais e 
cinquenta centavos). 

Pregão 053/2021 - Item 21 - EXCLUSIVO 
1 Pneu 185/65 R15 Un 22 390,89 8.599,58 

Pregão 021/2021 - Item 02 

2 Pneu 185/65 R15 (Onix), sem Un 20 340,62 6.812,40 
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câmara, novo, radial 

Valor Licitado do Item 02 do Pregão Eletrônico 021/2021: R$ 329,00 (Trezentos e vinte e nove 
reais) 

 
 
III.  DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 
 
Preliminarmente, fundamento o ato administrativo a ser praticado, como forma de dissipar as 
possíveis dúvidas, vez por outra surgidas, sob o manto do legalismo, quanto a legitimidade 
para decidir os recursos administrativos em grau de primeira instância. 
  
De acordo com o inciso II c/c o parágrafo único do art. 17, do Decreto Federal nº 10.024/19, cabe 
ao Pregoeiro, em especial: 

 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de 

esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;  

 

Parágrafo único. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da 

assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de 

subsidiar sua decisão.”  

 
Embora a impugnação da licitante contenha elementos que possam sobrestar o processo 
licitatório, já que os itens encontram-se com valores acima dos ofertados em licitação anterior 
para o mesmo objeto, mas que são valores praticados no mercado local, o Pregoeiro e a 
Diretoria de Licitações e Contratos optaram por manter a sessão pública de abertura do 
certame, considerando que será aberta uma sessão de lances, onde os fornecedores 
apresentam suas propostas e tem a oportunidade de efetuar lances sucessivos e decrescentes, 
que resultam em preços menores daqueles estabelecidos como referência no certame. 
 
O próprio Osfi tem a oportunidade de acompanhar a sessão e verificar haverá redução dos 
valores ofertados, pois o objeto licitado atrai muitos licitantes. 
 
Ainda vale mencionar que não há sobrepreço, as cotações de preços realizadas pela área 
demandante demonstra que foram efetuados orçamentos de itens de várias marcas, podendo 
oscilar para mais ou para menos, dependo da marca que os fornecedores orçam seus produtos. 
 
No Pregão, foi utilizada como referência, orçamentos efetuadas junto a 3 (três) empresas do 
ramo, com preços de pneus de diferentes marcas. Dentre os preços ofertados, destacam-se 
aqueles orçados junto a empresa Dpaschoal, que somente oferta pneus de primeira linha, a 
exemplo da marca Goodyear, uma as mais requisitadas do mercado. 
 
É um boa referência, pois estabelece que o Município não busca só adquirir pneus pelo menor 
preço, mas também de excelente qualidade, o que representa mais durabilidade e substituição. 
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Abaixo, uma simples demonstração obtida por meio de publicação na internet, de cotação de 
pneus de marcas distintas: 
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Verifica-se que a Secretaria Municipal da Saúde utilizou menor preço (a ex: do item 1, 3, 12, 13, 
14) e preço intermediário nos demais itens para estabelecer o valor de referência no Edital, 
excluindo o maior valor das cotações, conforme informado no quadro acima. 
 
O edital deve precificar os itens de forma a permitir a participação de empresas de grande porte qe são 
revendedoras das melhores marcas do mercado, tais como Goodyear, Michelin, Pirelli etc.... 

 
Outro exemplo foi retirado do site da empresa Pneustore, com valores promocionais, com 4 
marcas distintas de pneus. Vejamos: 

 
 
 
É visível que quando comparados por marca, pneus de melhores qualidades são ofertados por 
preços superiores aqueles considerados de qualidade inferior no mercado, como alguns de 
marcas importadas e hoje frequentemente cotadas em certames licitatórios. 
 
Cumpre lembrar, que após a sessão de lances, o Pregoeiro efetua a negociação com vista às 
obtenção de preços melhores para a Administração, que tem resultado em vantajosidade no 
certame. 
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Entendemos a preocupação do Observatório Social, que exerce um controle muito correto do 
uso de recursos públicos, mas que no Pregão em comento, não haverá prejuízo para a 
Administração Municipal.  
 
Informamos que não serão adquiridos nenhum dos itens que forem ofertados com valores 
acima dos praticados no mercado local, após uma avaliação a ser efetuada pelo setor 
competente. 
 
 
IV. DECISÃO 
 
Diante dos motivos acima expostos e considerando não assistir razão a impugnante, julgo 
improcedente a presente impugnação e mantenho o edital sem alterações.  
 
Cópia desta decisão será enviada ao solicitante, levando-se também ao Conhecimento das 
empresas através do sítio www.licitacoes-e.com.br, bem como, cópia instruirá o Processo 
Pregão Eletrônico nº 053/2021. 
 
Foz do Iguaçu, 28 de Abril de 2021. 

                                                       
 
 
 

  Julio Cesar Nunes de Almeida 
                                                                              Pregoeiro 
 
 
 
 
 

     Raphael Buiar Pereira de Camargo 

Representante do Comprador 
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