
 

          

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

 

 

AO 
SENAR-AR/MS 
 
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N. 008/2020 – PROCESSO Nº 112/2020 
 
 

A empresa ENZO CAMINHÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita no CNPJ nº 09.137.236/0001-49, sediada na Rodovia BR 163 KM 
268, nº. 13.245, Bairro Núcleo Colonial em Dourados estado de Mato Grosso do Sul, 
vem, mui respeitosamente perante V.Sa., através de seu representante por procuração, em 
prazo hábil, com o respeito e acatamento devidos, apresentar IMPUGNAÇÃO AO 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 008/2020, pelas razões de fato e de direito a 
seguir expendidas: 
 
DO OBJETO 
 
1.1. Aquisição de veículo tipo Caminhão Baú modificado com mobiliário e equipamentos 
odontológicos (unidade móvel odontológica) visando atender as demandas do Projeto 
Odontológico Sorrindo no Campo do SENAR-AR/MS. 
 
DOS FATOS 
 
A subscrevente, tendo interesse em participar da licitação supramencionada, adquiriu o 
respectivo Edital através do site desta prefeitura, ao verificar as condições para 
participação no pleito, deparou-se, com algumas exigências formuladas no edital que 
frustrara a competitividade e consequentemente causar prejuízos a contratante, senão, 
vejamos abaixo quais são estas exigências: 
 
DAS EXIGÊNCIAS 
 
01 (UM) VEÍCULO ZERO KM que suporte um baú de até 5.500mm, com as seguintes 
características: 
 
Motor a diesel S10 atendendo as normas ARLA 32; 
Motor 4 cilindros, mínimo 175 CV, injeção eletrônica, tração 4x2; 
Cambio mínimo de 6 marchas a frente e 1 de ré; 
Distância mínima entre eixos de 4.000mm; 
Suspensão dianteira com amortecedores telescópicos de dupla ação, barra estilizadora e 
feixes de molas semielípticas de duplo estágio;   
Suspensão traseira, eixo rígido motriz, com feixe de molas semielípticas de ação 
progressiva, molas auxiliares parabólicas e amortecedores hidráulicos telescópios de 
dupla ação; 



 

          

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

 

 

Sistema de cronotacográfo digital; 
Faróis de milha; 
Acelerador automático; 
PBT mínimo de 10.500kg 
Direção elétrica integral. 
Freio de serviço a ar, tambor na dianteira e traseira; 
Freio motor no cabeçote, com válvula tipo borboleta; 
Sistema sonoro para marcha a ré; 
Câmera de ré; 
Película de vidros instalada nos vidros frontais e laterais, grau mínimo 50%; 
Ar condicionado na cabine; 
Sistema de som na cabine dispondo de Rádio FM e AM, MP3, Bluetooth, AUX; 
Luz de serviço acoplada na parte posterior da cabine; 
Sistema de sinalização de trânsito conforme as normas ABNT/CNT, inclusive com 
lanternas na parte alta do baú, iluminação da licença traseira, luzes indicadoras de direção, 
dispositivos refletores e faixas refletivas; 
Air bag duplo frontal; 
Volante escamoteável; 
Travas e vidros elétricos; 
Painel com computador de bordo; 
Cinto de segurança com regulagem de altura; 
Sistema de rastreio veicular com capacidade de corte de combustível e energia através de 
acesso remoto; 
Veículo dotado de todos os acessórios e documentos exigidos pelo DENATRAN; 
Retrovisores elétricos e bipartidos; 
Para barros – Constituídos de borracha, instalados após o último pneu e na parte inferior; 
Bancos com revestimento de alta durabilidade hidro-repelentes, que não mancham. 
 
01 (UM) BAÚ ESPECIAL / CUSTOMIZAÇÃO UNIDADE ODONTOLÓGICA 
 
[...] 
 
DAS ALTERAÇÕES 
 
01 (UM) VEÍCULO ZERO KM que suporte um baú de até 5.500mm, com as seguintes 
características: 
 
Motor a diesel S10 atendendo as normas ARLA 32; 
Motor 4 cilindros, mínimo 156 CV, injeção eletrônica, tração 4x2; 
Cambio mínimo de 6 marchas a frente e 1 de ré; 
Distância mínima entre eixos de 4.000mm; 



 

          

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

 

 

Suspensão dianteira com amortecedores telescópicos de dupla ação, barra estilizadora e 
feixes de molas semielípticas de duplo estágio;   
Suspensão traseira, eixo rígido motriz, com feixe de molas semielípticas de ação 
progressiva, molas auxiliares parabólicas e amortecedores hidráulicos telescópios de 
dupla ação; 
Sistema de cronotacográfo digital; 
Faróis de milha; 
Acelerador automático; 
PBT mínimo de 9.600kg 
Direção hidráulica. (A exigência de Direção Elétrica é equivocada) 
Freio de serviço a ar, tambor na dianteira e traseira; 
Freio motor no cabeçote, com válvula tipo borboleta; 
Sistema sonoro para marcha a ré; 
Câmera de ré; 
Película de vidros instalada nos vidros frontais e laterais, grau mínimo 50%; 
Ar condicionado na cabine; 
Sistema de som na cabine dispondo de Rádio FM e AM, MP3, Bluetooth, AUX; 
Luz de serviço acoplada na parte posterior da cabine; 
Sistema de sinalização de trânsito conforme as normas ABNT/CNT, inclusive com 
lanternas na parte alta do baú, iluminação da licença traseira, luzes indicadoras de direção, 
dispositivos refletores e faixas refletivas; 
Air bag duplo frontal; 
Volante escamoteável; 
Travas e vidros elétricos; 
Painel com computador de bordo; 
Cinto de segurança com regulagem de altura; (Retirar exigência de regulagem de altura). 
Sistema de rastreio veicular com capacidade de corte de combustível e energia através de 
acesso remoto; 
Veículo dotado de todos os acessórios e documentos exigidos pelo DENATRAN; 
Retrovisores elétricos e bipartidos; 
Para barros – Constituídos de borracha, instalados após o último pneu e na parte inferior; 
Bancos com revestimento de alta durabilidade hidro-repelentes, que não mancham. 
 
01 (UM) BAÚ ESPECIAL / CUSTOMIZAÇÃO UNIDADE ODONTOLÓGICA 
 
[...] 
 
 
Primeiramente, cumpre salientar que as exigências citadas acima, tornam o presente 
processo licitatório inacessível considerando a situação atual do país, onde apenas poderá 
participar da licitação alguma empresa que coincidentemente tenha o caminhão e o 
equipamento nas mesmas características solicitado, consequentemente reduzindo a 



 

          

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

 

 

possibilidade deste órgão em obter variedade de propostas, um melhor resultado e o 
menor preço. 
 
Considerando os princípios da finalidade e eficiência que norteiam a Administração 
Pública, é necessário sempre buscar a proposta mais vantajosa e com mais economia para 
o ente público, e isso só é possível proporcionando a ampla concorrência. 
 
Cabe ponderar que a alteração solicitada não causará qualquer prejuízo à este órgão, 
apenas irá aumentar significativamente as chances do melhor resultado e menor preço. 
 
Temos interesse em participar da licitação com o caminhão Marca Mercedes-Benz, Modelo 
Accelo 1016 4x2. 
 
Em face de todo o conteúdo apresentado até aqui, requer-se a que a presente 
IMPUGNAÇÃO seja julgada como procedente, com efeito para que se republique o edital 
com as alterações indicadas e delineadas acima. 
 
Nestes Termos, 
Pede Deferimento, 
 
 

Campo Grande – MS, 04 de janeiro de 2021. 
 
 

 
 

 
_________________________________________________ 

CARLOS EDUARDO N M FERNANDES 
ENZO CAMINHÕES LTDA - CNPJ: 09.137.236/0001-49 

 
 

 


