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IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

Processo Licitatório nº 187/2022 

Pregão Presencial nº 0085/2022 

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS FUTURA E EVENTUAL PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E 

CAMINHÃO CAÇAMBA, TODOS COM OPERADOR, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE 

REFERÊNCIA DO EDITAL, conforme especificações constantes dos Anexos que integram este 

Edital. 

 

Prezada Comissão de Licitações da Prefeitura de Brazópolis/MG. 

licitacao@brazopolis.mg.gov.br 

 

A LICITANTE Dijan Vitor Freire, CNPJ: 45.075866/0001-49, Inscrição Estadual: 004016432.00-32, 

situada na Rua Francisco Vinhas Arantes, nº 697, Bairro: Baixão, CEP: 37160-000, Campos 

Gerais/MG, neste ato representada pelo representante legal, Sr. Dijan Vitor Freire, empresário, 

brasileiro, solteiro, portador do documento de Identidade nº MG-16.533.167, CPF: 404.644.008-

21, telefone: 35-99778-0787, vem TEMPESTIVAMENTE na forma da Legislação Vigente interpor 

IMPUGNAÇÃO ao Processo Licitatório supracitado, com base nos fatos e fundamentos que passa 

a descrever: 

 

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O respeitável julgamento desta impugnação aqui apresentado recai neste momento para 

responsabilidade de Vossas Senhorias, o qual a LICITANTE reclamante confia na lisura, na 

isonomia e na imparcialidade a ser praticada no julgamento em questão evitando assim a busca 

pelo PODER JUDICIÁRIO e do TRIBUNAL DE CONTAS para a devida apreciação desta impugnação 

onde a todo o momento demonstramos nosso Direito Líquido e Certo e cumprimento pleno de 

todas as exigências do presente processo de licitatório. 

 

2 – DO DIREITO PLENO A IMPUGNAÇÃO 

A LICITANTE faz constar o seu pleno direito a IMPUGNAÇÃO DO EDITAL a este Processo Licitatório 

baseando-se no Artigo 41 da Lei 8666/93, anexo I do edital e afins. 

 

3 – DOS FATOS APONTADO 

 

3.1 – OBEJETO DA LICITAÇÃO: 
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Registra-se no início do edital três tipos de itens de maquinário. 

Edital solicita:  

 

3.1.1 - Item 006   

Produto:  Locação de retroescavadeira hidráulica com operador, medida de tempo em 

horimetro.  

 

RETROESCAVADEIRA 

Em características gerais as retroescavadeiras são máquinas que realizam trabalhos de 

terraplanagem, construção, paisagismo, pavimentação e outras tarefas afins. Têm tamanhos 

relativamente pequenos. Possuem duas caçambas distintas e realizam atividades diferenciadas.  

A caçamba frontal tem a função de carregamento e a traseira tem a função de escavação, porém, 

alguns modelos podem realizar tarefas mais complexas, como carregar caminhões com caçamba 

basculante, por exemplo. 

Diante de diversos tipos expostos no mercado, seria o correto colocar algumas especificações 

mínima do objeto licitado, ou o objeto mais apropriado para ser utilizado como serviço de 

terraplanagem. 

Há vários tipos de retroescavadeira, no anexo I do edital pede somente o objeto, não pede 

nem um tipo de características do objeto, sendo uma máquina de médio porte ou de grande 

porte, que tenha no mínimo o peso operacional de 7.103 Kg, no mínimo uma potência bruta 

de 85 hp, se é preciso conter tração de 4×2 ou  4×4, modelos de equipamentos mínimo o 

trabalho é feito de forma ágil e eficaz. Por isso, é primordial contar com uma empresa 

especializada que tenha profissionais habilitados, equipamentos modernos e ofereça 

manutenções feitas com frequência, para que a sua obra não estacione. Para que 

desenvolva um trabalho satisfatório para o município o ideal seria pedir uma máquina com 

ano de fabricação mínima retroativa a 10 anos em bom estado de conservação. 

 

3.1.2 - Item 002 

Produto:  Locação de máquina carregadeira hidráulica ou retroescavadeira com operador e 

caminhão caçamba de 15 m³ com motorista, considerar como viagem o serviço realizado em 

um raio de 5km. 

 

PÁ CARREGADEIRA  

A pá carregadeira é nada mais do que um trator com uma pá na frente, esta máquina opera com 

tração força motriz e é muito utilizada para o carregamento de objetos, terras, minérios, entre 

outros, é também utilizada na escavação de terrenos e terraplanagem. Há dois tipos de pás 

carregadeiras, as que atuam sobre rodas e sobre esteiras. 
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A pá carregadeira sobre rodas é utilizada para trabalhos de terraplanagem, o local deve estar seco 

e firme, para que a máquina possa trafegar tranquilamente, já a pá carregadeira sobre esteiras, 

não necessita de atenção ao terreno onde ela será utilizada, pois possui maior aderência ao solo,  

é muito utilizada nas tarefas como demolições, nivelamento de terrenos e escavações Diante de 

diversos tipos expostos no mercado, seria o correto colocar algumas especificações mínima 

do objeto licitado, ou o objeto mais apropriado para ser utilizado como serviço de 

terraplanagem. 

 

Esclarecimento: Há dois tipos de pás carregadeiras:  

 

Pá Carregadeiras sobre rodas 

Esse modelo de pá carregadeira é mais indicado quando o tipo de serviço exigir velocidade de 

deslocamento, capacidade para percorrer pequenas ou grandes distâncias em solos firmes e 

secos e grande mobilidade. Também é recomendada para trabalhos de terraplenagem e 

carregamento de caminhões basculantes com brita, areia e outros tipos de materiais. Esse é o tipo 

de pá carregadeira mais utilizado no mundo, no entanto, evite fazer o uso das pás carregadeiras 

sobre rodas em terrenos acidentados ou com muitos detritos. Isso fará com que os pneus sejam 

submetidos a muito esforço, o que causa um grande desgaste e danos no material. Em algumas 

situações você pode usar adaptações como correntes em suas rodas para operar em pisos mais 

cortantes. 

 

Pás carregadeiras sobre esteiras 

As pás carregadeiras sobre esteira possuem uma maior estabilidade, tração e aderência ao solo. 

Esse modelo pode ser usado em qualquer tipo de terreno, e é indicado principalmente 

para superfícies fracas, úmidas, de baixa capacidade de suporte e/ou altamente desgastantes, 

afinal, esse equipamento não corre risco de atolamentos nem patinações, apresenta bom 

desempenho tanto em escavações, nivelamento de solos, transporte de entulhos e demolições. 

Por ter uma tração bem maior que o modelo de rodas, muitas vezes ela é usada em serviços que 

originalmente não são para carregadeiras como, por exemplo, remoção de árvores. 

Seu ponto fraco é exatamente seu ponto forte, por isso sua utilização só deve ser feita quando 

necessária, caso contrário o custo de manutenção de suas esteiras não fará sentido para fechar a 

conta em sua operação. 

 

No anexo I do edital pede somente o objeto, não se pede se e sobre rodas ou sobre esteiras, 

nem um tipo de características do objeto, sendo uma máquina de médio porte ou de grande 

porte, que tenha no mínimo o peso operacional de 10.000 Kg, no mínimo uma potência 

bruta de 123 a 140 hp (92 a 100 kw), se é preciso conter tração de 4×2 ou  4×4, modelos de 

equipamentos mínimo o trabalho é feito de forma ágil e eficaz. Por isso, é primordial contar  
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com uma empresa especializada que tenha profissionais habilitados, equipamentos 

modernos e ofereça manutenções feitas com frequência, para que a sua obra não estacione. 

Para que desenvolva um trabalho satisfatório para o município o ideal seria pedir uma 

máquina com ano de fabricação mínima retroativa a 10 anos em bom estado de 

conservação. 

 

3.1.3 - Item 004 

 

Produto: Locação de moto niveladora (patrol) com operador, medida de tempo em horimetro. 

 

PATROL (MOTONIVELADORA) 

Tecnicamente, as motoniveladoras são máquinas de grande porte desenvolvidas para trabalhos 

de nivelamento. Portanto, consistem em equipamentos familiares para quem opera em projetos 

de terraplanagem, pavimentação e afins. Tecnologia, robustez e especialidade. Em nossa opinião, 

o trabalho realizado pelas motoniveladoras é singular, justamente por ser o único equipamento 

capaz de planificar superfícies anguladas — uma vantagem possível devido a sua lâmina central. 

Esse é um dos equipamentos mais versáteis que existem no segmento, a motoniveladora pode 

servir para diferentes tipos de situações. Por ser uma máquina incrível que pode ser usada nas 

obras de várias formas e devido as suas multifuncionalidades, ela ficou conhecida rapidamente.  

No anexo I do edital pede somente o objeto, não se pede se e sobre rodas ou sobre esteiras, 

nem um tipo de características do objeto, sendo uma máquina de médio porte ou de grande 

porte, que tenha no mínimo o peso operacional de 15.070 Kg a 17.396 kg , no mínimo uma 

potência bruta de 173 a 220 hp esses modelos de equipamentos mínimo o trabalho é feito 

de forma ágil e eficaz. Por isso, é primordial contar com uma empresa especializada que 

tenha profissionais habilitados, equipamentos modernos e ofereça manutenções feitas com 

frequência, para que a sua obra não estacione. Para que desenvolva um trabalho satisfatório 

para o município o ideal seria pedir uma máquina com ano de fabricação mínima retroativa 

a 10 anos em bom estado de conservação. 

 

3.1.4 - Item 003 

 

Produto:  Locação de escavadeira hidráulica com operador, medida em tempo em horimetro. 

ESCAVADEIRA  

Em características gerais as escavadeira hidráulicas são máquinas que realizam trabalhos de 

terraplanagem, construção, paisagismo, pavimentação, poços artesianos, brejos  e outras tarefas 

afins. Existe vários tipos, tamanho, tonelada e potência de escavadeira.   Diante de diversos tipos 

expostos no mercado, seria o correto colocar algumas especificações mínima do objeto licitado, 

ou o objeto apropriado para ser utilizado como serviço de terraplanagem outros e a fins. 
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Há vários tipos de escavadeiras hidráulica, no Termo de referência anexo I do edital pede 

somente o objeto, não pede nem um tipo de características do objeto, sendo uma máquina 

de médio porte ou de grande porte, que tenha no mínimo o peso operacional, existindo 

vários tipos de toneladas sendo elas: 13.388 kg, 21.624 kg, 19.000 kg, 21.000 kg, 22.100 kg, 

21.500 kg, 35.000 kg, para cada serviço exige um tamanho. Escavadeiras com toneladas 

menores e mais barato do que as maiores, então pra que não lese o município peço que 

reveja sobre esse item. Saber o modelo e a potência e a tonelada desse equipamento e 

primordial para que trabalho é feito de forma ágil e eficaz. Para que desenvolva um trabalho 

satisfatório para o município o ideal seria pedir mais especificações desse item. A mais 

comum de ser usada é a de 21.000 kg, vai da necessidade do município. 

 

3.1.5 - Item 001 e 002  

 

Produto: Locação de caminhão caçamba de 15m³ com motorista. - Locação caminhão caçamba 

de 15m³ com motorista mensal. 

Existe vários tipos, marca, modelo aonde isso tudo influência para o contratado prestar um bom 

serviço para o município, abaixo colocarei apenas uma descrição entre vários outras que existe 

no mercado:  

Caminhão Trucado com características mínimas com eixo duplo, comprimento máximo 14 metros, 

com capacidade mínima de 10 a 14 toneladas, tendo peso bruto 23 toneladas.  

Por isso, é primordial contar com uma empresa especializada que tenha profissionais habilitados, 

equipamentos modernos e ofereça manutenções feitas com frequência, para que a sua obra não 

estacione.  

 

4 – DO PEDIDO 

Em face do exposto, solicitados que a presente IMPUGNAÇÃO seja julgada procedente, com 

efeito de correção dos vícios mencionados. 

E diante dos fatos apresentados a LICITANTE vem na forma da Legislação Vigente REQUERER A 

CORREÇÃO DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO E A SUA REPUBLICAÇÃO.  

 

Nestes Termos, 

Pede e Espera Deferimento. 

 

 Campos Gerais, 17 de Novembro de 2022 

 

 

 

DIJAN VITOR FREIRE 

Representante legal da Empresa 

DIJAN VITOR EMPREENDIMENTOS 
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