
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIRETORIA DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
Pregão Eletrônico nº 019/2022 
 
 

DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, sediada na Avenida Marinheiro Max 

Schramm, nº 2700, bairro Estreito, Florianópolis - SC, inscrita no CNPJ sob o número 

83.262.923/0003-00, na condição de licitante no processo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico nº 

019/2022, tendo em vista o resultado do ato, mesmo ao apresentar proposta e documentação em conformidade 

com as condições estabelecidas no edital, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar 

CONTRARRAZÕES ao RECURSO interposto por VIP COMERCIO DE VEÍCULO LTDA com fulcro no item 

15.a do Edital ora recorrido e art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/2002, o que faz nos seguintes termos: 

 

SINOPSE DO RECURSO 
 

A licitante VIP COMERCIO DE VEÍCULO LTDA interpôs o presente recurso alegando em apertada 

síntese que a desclassificação da recorrida deve ser declarada, em razão de suposta ausência de atendimento 

pela empresa Dimas quanto às exigências do Edital. 

 

Aduz que a vencedora do certamente Dimas infringiria o item 1.24.1 do Anexo 2 do Edital, o que, 

ao que crê, resultaria na desclassificação da vencedora.  

 

I – DOS FATOS 
Consoante se infere da Ata mencionada, na data de 16/03/2022, quando do Pregão 
Presencial nº 19/2022, da Prefeitura Municipal de Ponte Serrada/SC, a empresa 
Recorrente, Vip Comércio de Veículos Ltda., não restou vencedora, em razão de que 
a empresa DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA., apresentou a melhor 
proposta de preço (menor preço). No entanto, a Recorrente manifestou interesse em 
recorrer, sob o seguinte fundamento de que a empresa vencedora não apresentou o  
objeto/item/produto da licitação, em conformidade com o edital: ausência de 
comprovação técnica dos requisitos elencados no edital de da empresa 
vencedora, ou seja, sequer o produto atende às exigências do edital. 
 
Diante do exposto, muito embora a ora recorrente não tenha ofertado o menor preço, 
restando em 2º lugar em relação à empresa Dimas Comércio de Automóveis Ltda., 
não poderia a vencedora ter sido classificada como vencedora, porquanto sequer 
apresentou o objeto da licitação em conformidade com o edital, senão vejamos:. 

 

Assim, irresignada com a decisão proferida, interpôs o presente recurso, objetivando que 

desclassifiquem a vencedora Dimas Comércio de Automóveis Ltda e declarem a recorrente vencedora do ato. 

 

Sem razão, contudo. 

 

 

 



 

 

DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS 
 

Trata o presente certame de Pregão Eletrônico identificado pelo nº 019/2022 que tem como objeto 
o fornecimento de veículo automotor caminhonete pick-up cabine dupla; com transmissão automática, 
combustível óleo diesel, tração 4x4, veículo novo, zero km, ano/modelo de fabricação 2022/2022 ou superior. 
a cor predominante deverá ser vermelho solido de fábrica na cor pantone 186c. O veículo deverá vir com as 
plotagens conforme preconizado no manual de sinalização da frota do CBMSC. Os adesivos a serem utilizados 
devem ser refletidos inclusive os símbolos em impressão digital resistente as intempéries. maiores 
especificações técnicas do veículo constam nos anexos do edital.” veículo automotor caminhonete pick-up 
cabine dupla e kit pick-up para combate a incêndio florestal com tanque rígido de 500 litros e armário de 
ferramentas. 

 

Realizado o pregão eletrônico na data de 16/03/2022, a licitante Dimas Comércio de Automóveis 
Ltda participou e fora declarada vencedora. 
 

Inconformada com o resultado do certame, a recorrente lança situações e argumentos infundados, 

que não dizem respeito à recorrida e que sabidamente não é verdade, vejamos. 

 

Alega a recorrente que a vencedora Dimas fere o contido no item 1.24.1 do Anexo 2 do Edital.  

 

Cabe então ser apontado que o item 1.24.1 do Anexo 2 do Edital trata do guincho. 

 

“1.24. Guincho elétrico: 1.24.1. Guincho elétrico com capacidade mínima de 
12.000lbs/5.443kg de tração com cabo de aço com no mínimo 30 m, que suporte no 
mínimo 30% a mais do que a capacidade do guincho escolhido. Deverá ser instalado 
na parte dianteira do veículo ser fixado diretamente no chassi do veículo de forma a 
se integrar ao para-choques e ao para-choques de impulsão dianteiro a ser instalado. 
Deverá ser instalado de forma que possa ser retirado em caso de necessidade, 
porém de modo que possa ser utilizado com sua potência total sem que se solte do 
veículo. O guincho deverá ser acionado por controle remoto por cabo de no mínimo 
3m de comprimento e também de forma manual. O guincho deverá ser blindado para 
evitar a entrada de água. Na extremidade do cabo deverá ser instalado um gancho 
de aço forjado, com capacidade igual ou superior a de tração do guincho. Deverá 
possuir roletes guias dianteiros cromados e construídos em aço carbono 1020 ou de 
resistência superior. O guincho deverá ser fornecido com sistema de roldanas, cabo 
de aço e gancho de aço forjado que permita dobrar sua capacidade de arrasto, com 
a velocidade de arrasto reduzida a metade. O licitante deverá apresentar, após a fase 
competitiva da licitação, catálogo e/ou informações técnicas do guincho que será 
fornecido.” 
 

Pois bem, o item apresentado pela licitante Dimas está em conformidade com o descrito no Edital, 
bem atendendo de forma segura e eficiente o pretendido pela administração pública. 

 
Sobre o questionamento feito pela licitante Vip, acerca da suposta ausência de blindagem no 

equipamento, cabe a peticionante esclarecer que, muito embora a situação de blindagem não esteja descrita 
no portifólio apresentado no certame, o equipamento conta com a blindagem pretendida, apresentando 
proteção contra poeira e água e cerificação IP67, conforme declaração apresentada pela própria fornecedora, 
conforme documento anexo. 



 

 
 
Igualmente, quanto ao questionamento da licitante perdedora sobre o comprimento do cabo 

instalado no sistema de guincho, deve ser dito que ele possui 30m (trinta metros), conforme descrito no portifólio 
apresentado e conforme descrito pela fornecedora através da declaração anexa. 

 
Nobre pregoeiro, a recorrida Dimas Comércio de Automóveis Ltda está em pleno funcionamento 

e com total capacidade técnica e financeira para participar do presente certame ou qualquer outro, bem como 
a proposta apresentada cumpre com os critérios descritos no Edital, não havendo nos autos qualquer prova por 
parte da recorrente quanto ao contrário, o que deveria ter feito a recorrente ao alegar tamanho absurdo. 

Ademais, cabe ser dito que, a alínea “c” do item 30 do Edital faculta ao pregoeiro promover em 
qualquer fase do certame diligências com o objetivo de esclarecer ou complementar a instrução do processo.  

 

 



 

 

Referido dispositivo nos mostra que, tendo o pregoeiro a referida prerrogativa, a ser utilizada em 
caso de dúvida, e, não a tendo utilizado no caso em tela, demonstra não haver por parte do pregoeiro qualquer 
dúvida acerca do cumprimento pela licitante vencedora dos critérios estabelecidos pelo Edital, não havendo o 
que se falar em modificação do resultado do certame.  

Nobre julgador, a licitante Dimas Comércio de Automóveis Ltda, é conceituada concessionária e 
autorizada Ford, exercendo suas atividades há mais de 45 (quarenta e cinco) anos, primando sempre pela 
satisfação de seus clientes e cumprimento dos ditames legais. 

 
E nesses 45 (quarenta e cinco) anos de atividade a licitante Dimas recebeu os mais diversos 

prêmios tanto dentre as concessionárias e autorizadas Ford do país, quanto das mais variadas premiações 
dentro do seu seguimento. 

 
Igualmente, a licitante Dimas participou nesse período de diversos certames licitatórios, sendo 

habitual licitante em pregões realizados por vários órgãos em todas as esferas dos 03 (três) poderes, nunca 
apresentando qualquer problema em cumprir com a oferta feita e a obrigação contratada. 

 
Dessa forma, a que se considerar que uma empresa com 40 (quarenta) anos de atuação exclusiva 

com a bandeira Ford, uma das maiores marcas de automóveis e caminhões no mundo, possui com robustez a 

capacidade técnica, operacional e financeira para cumprir com o objeto do presente edital, o que ficou 

comprovado documentalmente através dos atestados de capacidade técnica apresentados no momento da 

habilitação, devendo ainda ser salientado que a licitante Dimas é habitual licitante e fornecedor de veículos em 

diversos órgãos do Estado de Santa Catarina. 

 
DA OPÇÃO MAIS EFICIENTE, MODERNA E ECONOMICA. 

 
Além de comprovarmos que as alegações trazidas pela recorrente servem somente para confundir 

o julgamento do certame e não possui fundamentação e/ou prova do alegado, cabe ser dito uma vez mais que 
os veículos apresentados pela empresa Dimas atendem de forma completa todas as exigências e 
especificações feitas no edital. 

 
Assim, a não manutenção da decisão recorrida incorrerá na desconsideração da proposta mais 

vantajosa para a administração pública, sendo tal proposta ainda dotada de qualidade esperada pelo órgão 

responsável pela seleção. 

 

Nesse sentido, temos que o princípio da isonomia da administração é também exigido pela Lei nº 

8.666/93, em seu artigo 3º, a qual tem aplicação subsidiária ao procedimento de pregão.  

 

“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”  

 

O princípio da proporcionalidade, por sua vez, é definido pelo ilustre Celso Antônio BANDEIRA DE 

MELLO da seguinte forma:  



 

 

“Este princípio enuncia a ideia – singela, aliás, conquanto frequentemente 

desconsiderada – de que as competências administrativas só podem ser validamente 

exercidas na extensão e intensidade proporcionais ao que seja realmente 
demandado para cumprimento da finalidade de interesse público a que estão 
atreladas. Segue-se que os atos cujos conteúdos ultrapassem o necessário para 
alcanças o objetivo que justifica o uso da competência ficam maculados de 
ilegitimidade, porquanto desbordam do âmbito da competência; ou seja, superam 

os limites que naquele caso lhes corresponderiam.” (CURSO DE DIREITO 

ADMINISTRATIVO – Celso Antônio Bandeira de Mello, 22ª Ed., pg. 107)  

 

O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento sobre a ampla competitividade:  

 

“As regras do procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, sem 

causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados no certame, 

possibilitem a participação do maior número de concorrentes, a fim de que seja 
possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a mais vantajosa.” (MS 

5.606/DF, rel.min. José Delgado) (grifo nosso) 

 

No que tange a proposta mais vantajosa diante do interesse público, tem-se o posicionamento de 

Marçal JUSTEN FILHO:  

 

“A vantajosidade da proposta deve ser apurada segundo um julgamento objetivo. O 

ato convocatório tem de conter critérios objetivos de julgamento que não se fundem 

nas preferências ou escolhas dos julgadores.” (2005, p.312)  

 

Ademais, o artigo 3º da Lei 8.666/93 estabelece os princípios norteadores os quais deverão ser 

observados para a busca da proposta mais vantajosa, conforme transcrevemos abaixo: 

 

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos. (grifo nosso)  
 

Portanto, nada mais idôneo que manter a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, 

mantendo a licitante como vencedora, declarando cumpridora de todos os requisitos técnicos exigidos pelo 

Edital. 

 

DO REQUERIMENTO.  
 

Por todo o exposto, requer-se:  

 

1. O recebimento da presente contrarrazão recursal, tendo em vista sua tempestividade; 



 

 

2. Que seja mantida a decisão exarada em 16/03/2022, que considerou a licitante Dimas Comér-

cio de Automóveis Ltda devidamente habilitada para cumprir com os requisitos descritos no Edital e declarada 

como vencedora do pregão; 

 

3. Que seja reconhecido que recentemente a licitante Dimas fora declarada vencedora do Pregão 

019/2022, instaurado pela própria Prefeitura de Ponte Serrada, e que tal situação demonstra sua capacidade 

técnica, financeira e a segurança demonstrada; 

  
4. Que seja negado provimento ao recurso apresentado pela Vip Comércio de Veículos Ltda; 

 

5. Requer ainda a produção de todas as provas em direito admitidas, e a juntada de outros docu-

mentos complementares opportuno tempore. 

 

Termos em que,  

Espera o deferimento. 

 

Florianópolis/SC 24 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. 

Bruno Hoffmann de Faria 

Gerente de Vendas ao Governo 
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INFORMACOES GUINCHO 5262 BREMEN

Julianne Patricio Dall'asta <juliannepd@bremenimportadora.com.br>
Seg, 21/03/2022 14:12
Para:  Bruno Hoffmann de Faria <veiculos121@dimas.com.br>

 
 

Atenciosamente,

Julianne Patricio
Vendedora 
Telefone: (51) 3201-0132 
Celular/Whats: (51) 95178904 
Assistência: 08007710-100 
Venda Peças: (51) 3201-0137 
Rua Ely Corrêa, nº 2083 
Bairro Dona Mercedes, Gravataí/RS 
juliannepd@bremenimportadora.com.br 
www.bremenimportadora.com.br

 
 
Prezados, boa tarde.
 
Conforme o solicitado venho através deste informar que o guincho elétrico Bremen com capacidade de
12.000 libras possui cabo de aço de 30 metros e segue as normas de cer�ficação relacionadas a IP67 no qual
as partes e componentes possuem blindagem e proteção total contra poeira e água podendo ficar imersos em
até 1,0 metros de profundidade por até até 30 minutos.
 

Atenciosamente,

Julianne Patricio
Vendedora 
Telefone: (51) 3201-0132 
Celular/Whats: (51) 95178904 
Assistência: 08007710-100 
Venda Peças: (51) 3201-0137 
Rua Ely Corrêa, nº 2083 
Bairro Dona Mercedes, Gravataí/RS 
juliannepd@bremenimportadora.com.br 
www.bremenimportadora.com.br
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