
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

JULGAMENTO A IMPUGNAÇÃO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO N°058/2019, 

OBJETO: AQUISIÇÃO PNEUS, CÂMARAS DE AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, 
FILTROS, GRAXAS E OUTROS. 

A Pregoeira do Municipio de Cabixi, Estado do Rondónia, no uso 
de suas atribuições legais e em conformidade com as Leis Federais nu 8.666/93 e 
ri. 10.520/2002 e suas alterações posteriores, torna público a sua decisão 
referente à Impugnação imposta pela empresa CL COMERCIAL uroA, inscrita no 
CNPJ n° 23.921.664/0001-99, com sede na Rua Tancredo de Almeida Neves, 
5025 bairro São Cristóvão, Município de Concórdia/SC, contestando a exigência 
de alguns critérios para os participantes da referida licitação, quais sejam: 

1-Do tipo MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE 

DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS: 

Não há motivos para mudarmos o tipo de licitação MENOR PREÇO TOTAL POR 
LOTE, para MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM uma vez que, estamos 
adquirindo poucas unidades , a entrega imediatamente após o recebimento da 
nota de empenho e na sua totalidade e, considerado ainda que os produtos serão 
utilizados em veículos do transporte escolar e outros de uso da Secretaria 
Municipal de Educação O critério de julgamento de "menor preço unitario , 
causaria atraso na entrega do produtos e consequentemente na efetivação da 
manutenção do veiculos de transporte escolar tendo em vista estarmos 
aproveitando o periodo de ferias escolares para que seja feita a manutenção da 
frota. 

2-DA EXIGÊNCIA DE QUE OS PNEUS LICITADOS SEJAM DE LINHA DE 
MONTAGEM ,estar dentro das normas ABNT NBR5531, NBR MM 250:2001 c NM 
251: 2001, certificados pelo INMETRO. 

Da análise dessas razões, indefiro parcialmente a impugnação imposta e concluo 
que deve Ser mantida o critério de Julgamento '' menor preço por lote 

Por outro lado, fica ALTERADO através de adendo o ITEM 18. b) DO TERMO DE 
REFERENCIA. 



ONDE-SE-LÊ:  Aquisição de pneus, Câmaras de ar e protetores novos, primeira 
linha, primeira, vida, linha de montagem, estar dentro das normas ABNT 
NBR5531, NBR NM 250:2001 e NM 251: 2001, certificados pelo INMETRO. 

ISIA-SE:  Aquisição de pneus, Câmaras de ar, primeira linha, primeira, vida, 
estar dentro das normas ABNT N3R5531, NBR NM 2502001 e NM 251: 2001, 
certificados pelo 1NMETRO. 

Diante das análises e conclusões supracitadas, Considerando que a correção 
realizada através do Adendo não afeta a elaboração das propostas, conforme 
disposto no Art. 21, § 40  da Lei 8.666/ 93, ficam mantidas as demais informações 
e exigências contidas no Termo de Referência e edital, inicialmente elaborado, 
bem como nos demais itens que o integram. 

Cabixi - RO, 17 de Dezembro de 2019. 

Laure 	inha dos Santos 

Pregoeira Oficial 

Dec. n° 012/2019 
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