
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA IVIIJNIGIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA

“Terra tie Luta e Fe■,,
‘“’Doe Orgaos, doe sangue: salve vidas”

PARECER JUR1DICO N° 14/2022

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PARA: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 
SETOR DE LICITAQOES - PREGOEIRO.

Assunto: Apresentagao de documento pela Empresa MULLER 1NDUSTR1A DE 
MAQUINAS DE CONSTRUQAO LTDA, no Pregao Eletronico n° 15/2022, referente a 
RECURSO ADM IN I STRATI VO, requerendo supressao/exclusao da reivindicagao do 
Edital, para excluir a exigencia de “motor da mesma marca do fabricante”, do Edital do 
referido Process© de pregao eletronico.

1 - SINTESE FATICA e DE DIREITO.
Analisado o caso, foi requerido perante o Pregoeiro que a manuten^ao da exigencia 
relatada nas razoes do recurso, iria restringir e frustrar o carater competitivo da licita^ao. 
Pugna-se, que para excluir ou modificar uma clausula, antes se faz necessario verillcar, se 
realmente, a mesma esta incorreta, restritiva ou ilegal.

11 - DA ANAL1SE JURIDICA.

Ressalta-se, que a exigencia de mesma marca do motor do fabricante do equipamento 
justifica-se ao considerar o equipamento, e consequentemente a garantia em urn conjunto, 
seguranqa tecnica que assegura o acionamento da garantia, trazendo maior confianqa e 
qualidade ao equipamento adquirido.
Nao ha que se falar em restri<?ao a competitividade ou direcionamento da licita^ao, visto 
que, conforme pesquisa de mercado ha equipamentos existentes que preenchem os 
requisites do edital.
As exigencia do edital devem atender ao interesse publico, o requisite questionado visa 
justamente proteger o erario em situates futuras de assistencia tecnica, buscando 
aquisiqao pelo melhor custo beneflcio.
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Desse modo, essa Procuradoria lan^a parecer por indeferimento do recurso apresentado 
pela Empresa MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUgAO LTDA, 
mantendo as exigencias do edital, na busca de aquisigao mais vantajosa para a 
Administragao Municipal.

Em 25 de abril de 2022
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ABI0 GARCIA 0E)GOES

PGM
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