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À 
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Att.  
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Referente ao Processo   -  Concorrência 001-2021 
 

 

 

PAULO EDILBERTO COUTINHO PARTICIPAÇÕES LTDA., 

empresa com sede na  Rua Joaquim  de Oliveira Tatim , nº 1.105 – Bairro Jardim 

Ribeiro,  Varginha – MG, inscrita no CNPJ sob o nº 05.730.396/0001-46, neste ato 

por seu representante legal, vem tempestivamente, com fulcro no  § 1º do artigo 41 

da Lei 8.666/93  c/c com o item 15.1  do Edital em epígrafe,  vem  emendar a  

IMPUGNAÇÃO  AO EDITAL DE  LICITAÇÃO 0333/2021, -  CONCORRÊNCIA 

001/2021, apresentada na data de hoje, especificamente  ao item abaixo elencado, o 

que faz pelas razões de fato e de direito a seguir expendidas: 

 

 ANEXO II.3 – ESPECIFICAÇÃO DA FROTA  

 
 Consta do referido Anexo que a frota da Concessionária deverá ser composta 

por  3 (três) veículos ônibus básicos e 3 (três) veículos midiônibus. 

 

 Ocorre porém, que de acordo com as características dos veículos que foram 

disponibilizados, os ônibus Básicos pesam em torno de 16 toneladas, bem como o 

Midiôniubus em torno de 10  toneladas conforme abaixo: 

 



                       

PAULO EDILBERTO COUTINHO PARTICIPAÇÕES  LTDA – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, ENCOMENDAS E TURISMO 
RUA  JOAQUIM DE OLIVEIRA TATIM, 1.105 -  JARDIM RIBEIRO -  CEP 37068-000 – VARGINHA  (35) 3214-1566 

E-mail: controladoria@grupocoutinho.com.br 
 

 
 
 
 É sabido que no Município que existem pontes que suportam o peso 

máximo de apenas 15 toneladas, conforme sinalização na foto abaixo: 
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 No caso em comento, a exigência alterando o peso máximo dos veículos 

de 16 toneladas para 15 toneladas  não pode ser feita com uma simples errata, 

devendo portanto ser alterado o referido item. 

 

 

 Temos que ressaltar ainda  que uma vez alterado o peso  máximo dos 

veículos básicos de 16 toneladas para 15 toneladas, deverá automaticamente 

também ser alterado a capacidade de passageiros, pois o  veículo de 16 

toneladas tem capacidade  de 70 passageiros. 

 

 Já os veículos de 15 toneladas tem capacidade  máxima de 60 

passageiros, ou seja, abaixo do determinado no Projeto Básico – Anexo III  

conforme abaixo. 

 

 

 

 

 Vale aqui registrar novamente que a citada alteração no Edital implica em  

diminuição de exigências, qual seja, diminuição de um veículo de 16 toneladas para 

15 toneladas,  alteração esta que resulta na ampliação do universo de competidores,  

viabilizando possíveis  novos interessados em participar do Certame, deve portanto 

ser reaberto o prazo de publicação do Edital de  licitação. 
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 Em sendo assim, requer seja juntado o presente feito na Impugnação 

apresentada na data de hoje, eis que surgiu um fato de ordem técnica que deverá 

ser corrigido. 

 

   

  São os termos em que espera deferimento. 

 

  Varginha, 03 de novembro  de 2021. 

 

                 

 

 

 

 

 

 


