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RANCHO 

QUEIMADO ESTADO DE SANTA CATARINA.

02/2022

0-

anexos), vem

fazendo-o com base nos fatos e fundamentos a seguir deduzidos:

(I) TEMPESTIVIDADE

22 de de 2022 09h00min, de modo que 
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Art. 41.

estritamente vinculada.

(...)

til que anteceder a abertura dos envelopes de 

tema da seguinte forma:

ocorrer no dia 22 de de 2022 09h00min -

recebimento 

(II)

(a) DO EDITAL REQUISITOS NULIDADE

de vincular as partes envolvidas no cert

conformi
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configura- as empresas, conforme 

Pois bem, no presente caso, verifica- que para o 

, exigiu-

e ANEXO I Termo de 

Simplificado 24/25 02/2022, item como: 

Motor: Diesel , item que desclassificaria a ora impugnante e demais empresas

concorrentes fornecedoras desse tipo de equipamento, 

oferecendo seus equipamentos: 

JCB 422ZX

Equipamento Proposto

Motor: Diesel de no 

cilindros

Motor: Diesel de 04 cilindros

Veja-

em edital.

seja um motor a diesel de 6 (seis) cilindros, entretanto, o equipamento proposto possui um motor diesel de 4 

motor de 6 (seis) cilindros ou com 4 (quatro) cilindros, desenvolvendo assim as mesmas atividades, com as 
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-

Temos ainda que o equipamento proposto pela impugnante tende a ser 

melhor, pois o equipamento conta com um motor da mesma marca do equipamento, dimensionado para a 

acaba por melhorar a autonomia do equipamento, pois tornasse o equipamento mais leve, com praticamente

motor JCB 

com motor de 6 (seis) cilindros.

um motor maior, deveria ser observado o torque do equipamento oferecido, pois exigindo-

implicando elasticidade no motor, o 

que pode-se observar do equipamento oferecido por esta impugnante.

- passando a constar 

ANEXO I 

: Motor: Diesel de no 

4 cilindros ou 6 cilindros, 

equipamento da Impugnante e de outras empresas participarem deste certame.

________________________
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ca 

. 

-se em instrumento de indevida 

por este e por outros 

licitantes.

Ora, analisando- -

empresas que poderiam estar participando deste P ! 

-

fim de que ao final possam os equipamentos da Impugnante participar deste certame. O lote mencionado 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

de ressarcimento d

(0271750-64.2012.8.26.0000 Agravo de Instrumento - Visualizar Inteiro Teor - Relator(a): 

Oswaldo Luiz Palu - Comarca: Pacaembu - - Data 

do julgamento: 08/05/2013 - Data de registro: 08/05/2013 -

2717506420128260000
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Ora, o bem ofertado pela empresa impugnante preenche todos os requisitos

indicados no Edital, 

tucionais da isonomia e 

in verbis:

- -

I -

mpetitivo, inclusive nos casos de 

a 12 deste artigo e no art. 3

da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;

II -

ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, 

outubro de 1991. ( ...)
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o professor Joel de Menezes de 

ralidade, sede ou 

(NIEBUHR, Joel de Menezes.

, sendo que a 

:

-lo em conformidade com os tipos de
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I - -

todos os licitan

caso de emp

assim definidas por Hely Lopes Meirelles:

em prova 

ulgadora ou de autoridade superior; 

enfim, as que visam a excluir determinados interessados ou a conduzir a uma escolha 
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Dessa forma, do Edital a 

o ANEXO I 

, para que o 

(b)

FEDERAL DE 1988. 

37, inciso 

impessoalidade, moralidade, publicidade (...)

XXI -

O 

for
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.

Por 

- -se aos 

brasileiros e aos estrangei

(...)

Percebe-

constitucional, estende-se a todos os licitantes/fabricantes.

-

-

entar equipamentos que atendam todas as 

(III) DO PEDIDO

Diante do todo exporto que, REQUER:

a) Que seja recebida e provida a presente , 

n. 02/2022, aqui atacado e especificado, para que ao final o produto objeto 

frente a

traz grande economia e 
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b) -

no prazo de 

n. 02/2022.

c)

Pede deferimento,

De , PR para Rancho Queimado, SC, em 17 de de 2022.

_________________________________________

05.063.653/0010-24
Nivea Maria Guisso Guia

CPF: 763.687.189-00/ RG: 4.364.550-1 SSP/PR


