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PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 
   

Ao  
Pregoeiro 
MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA – SC                                                         
PREGÃO ELETRÔNICO Nº246/2022 
Dia 23/09/2022 
 

1. Venho através deste Pedido de Impugnação solicitar ao Pregoeiro para o edital acima 
citado onde se faz as solicitações no termo de referência COMPUTADOR DE BORDO e 
ASR (controle de aderência em aceleração), por isso solicitamos alterar estas duas  
obrigatoriedades, assim proporcionar igualdade de competição entre as marcas 
disponíveis e condições de oferecer o produto correto de qualidade e gerar economicidade 
para esta Prefeitura através de uma maior disputa entre os fornecedores neste certame. 

 
2. Computador de bordo – solicito incluir opção de painel com leitura por sistema 

analógico. 
 

3. ASR (controle de aderência em aceleração) por se tratar de caminhão tração integral 
sem muita aplicabilidade e sua utilização – solicito excluir este opcional por se tratar 
de opcional específico de uma única marca de caminhão no mercado caracterizando 
direcionamento.    
 
Ex. Painel com leitura por sistema analógico ou por computador de bordo.  
 

 
Quanto ao Computador de Bordo, por se tratar de caminhão com aplicação severa e trabalho em 
sua maioria do tempo fora de estrada equipado com caçamba de 12m³, esta opção não trará 
vantagem em sua utilização tão somente será mais um acessório de custo maior portanto afirmo 
ser muito preciosismo tal solicitação.  
 
Solicitação de alteração do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2022 e inclusão da opção 
acima citado, para que possamos participar do certame com nosso veículo Iveco Tector 260E30 
6x4 atendendo todas as outras características que são solicitadas neste edital. Deve-se observar 
a finalidade da Licitações de se obter uma vantagem em meio as compras, e a possibilidade da 
maior competitividade entre as empresas, conforme a lei de licitações. 
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Observação:  Temos um Pregão que fomos vencedores neste Municipio e estamos aguardando 
ordem de compra para fornecimento de um caminhão igual 6x4 com caçamba de 12m³, onde não 
foi solicitado computador de bordo.  
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Atenciosamente em mais, subscrevemo-nos,   
 

Possoli Veículos Ltda.                                                                                                                                            
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