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DECISÃO PARA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2018 

 

PROCESSO Nº 049/2018 

REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 020/2018 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR MEIO 

DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM OU 

SEM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E 

DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTO, NOS TERMOS DA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS, 

MÃO DE OBRA, PEÇAS E INSUMOS, NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSAMU PELO PERÍODO DE 12 

(DOZE) MESES. 

 

I. DAS PRELIMINARES 

A empresa TICKET LOG – TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, C.N.P.J.: 03.506.307/0001-57, interpôs, tempestivamente, a impugnação do Edital do 

Pregão Eletrônico Nº 020/2018, com fundamentos em entendimentos. 

 

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

Contesta a recorrente que o Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2018 determina, 

ilegalmente, que os licitantes apresentem um sistema de consulta de preços específico, 

caracterizando, dessa forma, uma especificação de marca.  

 

III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 

Requer a impugnante: 

I. A alteração do Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2018, no que tange a 

exigência do Produto da Empresa Audatex para a pesquisa de preços; 

II. Em caso de não alteração, que seja publicado o estudo técnico que 

comprova a legalidade da exigência da Empresa/Marca Audatex. 
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IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 

Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida impugnação, 

ou seja, apreciar se esta foi interposta tempestivamente, dentro do prazo estabelecido para 

tal.  Dessa forma, o Decreto 5.450/2005, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para 

aquisição de bens e serviços comuns, em seu artigo 18, dispõe: 

 

Art. 18.  Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma 
eletrônica. 

 

Posto que atentou para o período estabelecido nas normas regulamentares, 

protocolado, em tempo hábil, qual seja, até dois dias úteis anterior à sessão, sua impugnação 

ao CONSAMU, faz jus em ter seu mérito analisado. 

Quanto ao mérito, esclarecemos que antes mesmo da publicação do edital, a 

Minuta deste foi detalhadamente analisada, pelo Setor Jurídico do CONSAMU, quanto aos 

preceitos de legalidade das cláusulas ali determinadas.  

Primeiramente, cabe esclarecer que o sistema Audatex é amplamente utilizado 

pelo setor público, principalmente no estado do Paraná, tendo sido, inclusive, contratado por 

meio de Inexigibilidade de Licitação por vários Municípios, por ser o único sistema, conforme 

Certidões da ASSESPRO – Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação – 

Regional São Paulo, que contém modelos de caminhões e o único que permite a busca de 

peças no Banco de dados através da digitação do chassi do veículo, por exemplo. 

Além disso, é possível encontrar pesquisas de comparações da Audatex com 

outros sistemas, onde fica claro que a primeira contém mais funcionalidades e uma 

abrangência maior de opções para diversos veículos. 

Ainda assim, como não foi possível a Administração realizar um estudo técnico 

próprio, onde se justificaria a escolha exclusiva da marca Audatex, os demais sistemas de 

consulta de preços comercializados no Brasil serão aceitos, através da expressão “ou similar” 

que será acrescentada no Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2018. 

Será acrescentada, também, cláusula prevendo que a empresa vencedora que 
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utiliza outro sistema deverá demonstrar o desempenho, qualidade e produtividade 

compatível com a Audatex, podendo a Administração, inclusive, fazer, por meios próprios, a 

comparação dos dois sistemas, sendo que se reserva no direito de utilizar a Audatex caso esta 

apresente valores mais favoráveis ao Consórcio, já que dessa forma estaria comprovada a 

opção mais vantajosa para a Administração.   

Dessa forma, entende-se que o certame não estará restrito às empresas que 

possuam contratos com a Audatex, podendo outras empresas participarem da disputa, desde 

que demonstrem que o sistema utilizado por elas desempenha as mesmas funções que a 

Audatex, não ficando a Administração vulnerável no sentido da qualidade do serviço que será 

prestado. 

 

V. DECISÃO 

Destarte, aprecio da impugnação apresentada pela empresa TICKET LOG – TICKET 

SOLUÇÕES HDFGT S/A, para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do que aqui foi 

exposto e da legislação pertinente.  

 

Cascavel, 01 de agosto de 2018. 

 
 

Cristiane Rosa Ribeiro 
Pregoeira 
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