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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia

ANÁLISE DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
INTRODUÇÃO
Trata-se de pedido de impugnação apresentado no âmbito do Pregão Presencial Eletrônico
019/2022, processo Administrativo 164/2022,

Locação de veículo tipo caminhonete pick up

4x4, para manutenção das atividades de viação, obras e transportes, vinculada à
Secretaria Municipal de Governo, Administração e planejamento, sem motorista,
abastecimento sob responsabilidade da contratante e manutenção sob
responsabilidade da contratada. A seguir será feita a análise desse requerimento.
II - OBJETO
2.

Pedido de impugnação interposto pela empresa LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A, no âmbito

do Processo de Pregão Eletrônico 019/2022.

3.

III - ADMISSIBILIDADE

4.

A previsão legal do instituto da impugnação de instrumento convocatório em processo

licitatório da Administração Pública federal jaz na Lei n. 8.666/1993, artigo 41, conforme o excerto
seguinte:
§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.

§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o
licitante que
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em
concorrência, a
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abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a
realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso. (grifos acrescidos)

5.

As peças recursais ou os requerimentos [lato sensu], devem apresentar, ao menos, os quesitos

dispostos no artigo 6º da Lei n. 9.784/1999, quais sejam:
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;
II - identificação do interessado ou de quem o represente;
III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;
V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

6.

Assim, em sucinto exame preliminar de admissibilidade do pedido de impugnação, tem-se que:


Legitimidade – a empresa é parte legítima, por interpretação extensiva do § 1º do artigo 41 da
Lei n. 8.666/1993.



Tempestividade – a data da sessão pública do Pregão Presencia em comento está marcada para
o dia 23.08.2021, conforme extrato publicado no Diário Oficial do Município, Jornal de Grande
Circulação.

7.

Conclui-se que, com base nos quesitos legais pertinentes, o pedido de impugnação de edital

apresentado pela empresa deve ser admitido.

III – DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
8.

A requerente apresentou pedido de impugnação do edital de Pregão Presencial alegando a

ausência da “indicação do prazo para entrega do veículo” e “ausência do termo inicial para incidência do
reajuste. Solicita o acolhimento do pedido de impugnação para a DILATAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA
para 120 (cento vinte dias).

IV – DA ANÁLISE
9.

A análise do requerimento da recorrente deve alcançar cada item atacado, para pleno

atendimento ao disposto no artigo 50 da Lei n. 9.784/1999 e no artigo 41, § 1º, da Lei n. 8.666/1993.
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10.

De início, impende salientar que nenhum princípio é supremo, nem absoluto, nem exclui os

demais princípios norteadores da Administração Pública. Nem mesmo o da ampla competitividade,
destacado no pedido de impugnação. O voto condutor do Acórdão 1890/2010-TCU-Plenário, e.g., a
seguir transcrito, traz a lume tal entendimento:
“17. De mais a mais, o princípio que refuta a restrição ao caráter competitivo não é absoluto,
representando essencialmente a expressão sintetizada de uma orientação vista em caráter de
generalidade.
18. Aliás, ao interpretar a norma que veda a imposição de restrições ao caráter competitivo nos
atos de convocação (art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993), Marçal Justen Filho sustenta que
"o dispositivo não significa vedação a cláusulas restritivas da participação", ponderando que ele
"não impede a previsão de exigências rigorosas, nem impossibilita exigências que apenas possam
ser cumpridas por específicas pessoas" (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 3ª ed. Aide Editora, 1994, p. 36).
19. Ainda de acordo com o renomado administrativista, a lei veda, na verdade, é "cláusula
desnecessária ou inadequada, cuja previsão seja orientada não a selecionar a proposta mais
vantajosa, mas a beneficiar alguns particulares". Segundo o autor, "se a restrição for necessária
para atender ao interesse público, nenhuma irregularidade existirá em sua previsão" (obra citada,
p. 36).
20. É dizer, a invalidade não reside na restrição em si mesma, mas na incompatibilidade dessa
restrição com o objeto da licitação. Assim, o que importa saber é se a restrição é desproporcional
às necessidades da Administração, ou seja, se ela atende ou não ao interesse público, este
considerado sempre indisponível.” (grifos acrescidos)

11.

Contudo, a Administração, uma vez que promove o referido certame eletronicamente, dando a

possibilidade de participação de empresas das mais diversas partes do país, deve estar atenta de fato,
ao prazo de entrega dos itens.

12.

A impugnante alega que há ausência da indicação do prazo da entrega do veículo e também

solicita aumento do prazo para 120 (cento e vinte) dias

13.

Corrobora o pedido de alargamento para 120 (cento e vinte) dias alegando que “nos últimos 20

(vinte) meses as fábricas de automóveis paralisaram suas atividades em diversas oportunidades por
conta das medidas restritivas próprias e por aquelas impostas pelos Governos Estaduais para contenção
do vírus.
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14.

Inteira novamente com a afirmação de que “paralisações e reduções de turnos, que resultaram

em um acúmulo de pedidos, atualmente as montadoras vêm se deparando com a falta de
semicondutores, peças imprescindíveis à linha de montagem, eis que utilizadas em diversos
componentes como motores, ar-condicionado, equipamentos elétricos etc.”

15.

Ocorre que o objeto a ser contratado trata-se do SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK

UP, conforme trazemos abaixo:
Locação de veículo tipo caminhonete pick up 4x4, para manutenção das atividades de viação, obras e
transportes, vinculada à Secretaria Municipal de Governo, Administração e planejamento, sem motorista, abastecimento sob responsabilidade da
contratante e manutenção sob responsabilidade da contratada , conforme condições e especificações constantes deste Termo de Referência.
A presente licitação tem por objeto a

.

LOTE I ITEM

1

MÊS

DESCRIÇÃO

12

CAMINHONETE PICK UP GABINE DUPLA 4X4, ANO DE FABRICAÇÃO MINIMO 2018.
MOTOR DIESEL, 140 CV DE POTENCIA MINIMA; COMPARTIMENTO DE CARGA DE NO
MINIMO 1000 LTS; CAMBIO MANUAL; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO ELETRICA OU
HIDRAULICA; TRIO ELETRICO (TRAVAS, VIDROS ELETRICOS E ALARME); PROTETOR DE
CAÇAMBA E ESTRIBOS LATERAIS; CINCO LUGARES; SISTEMA DE FREIO ABS; AIR BAGS
MOTORISTA E PASSAGEIRO; PROTETOR DE CARTER, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

VALOR UNIT MÊS

R$

R$ TOTAL

R$

R$

16.

Resta claro que não pretendemos adquirir um veículo 0 km, conforme a argumentação

da impugnante dar a entender. Mas sim, estamos promovendo a licitação a fim de contratação
serviços de locação de veículo com ano mínimo de fabricação de 2018.
17.

O referido veículo será utilizado na manutenção das atividades imediatas da Secretaria

de Governo, Administração e Planejamento, cuja a solução que mais adequa-se é o serviço de
locação.
18.

Julgamos totalmente desarrazoável o prazo solicitação pela impugnante ao sugerir o

mínimo de 120 (cento e vinte) dias para entrega do veículo para locação.
19.

Reconhecemos que o edital fora omisso quando da indicação do prazo para entrega do

veículo a ser locado, e, neste ponto, promoveremos as adequações editalícias da indicação do
prazo, ora ausente, no instrumento convocatório.
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20.

Solicita a impugnante, a indicação das cláusulas específicas de reajustes do instrumento

contratual após o prazo de 12 meses.
21.

Neste ponto, também reconhecemos a ausência indicada pela licitante interessada, de

modo que promoveremos as inserções pertinentes ao caso em questão.
22.

Conclui-se, pelo exposto, que assiste razão à recorrente, devendo-se promover alteração do

prazo de entrega e indicação das condições de reajustes, conforme a seguir:
3 – CONDIÇÕES ESPECIAIS:

(...)
3.13. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas. Após o interregno de um ano, e independentemente de
pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela
CONTRATANTE, do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA
3.14. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
3.15. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
3.16. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
3.17. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
3.18. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
3.19 O reajuste será realizado por apostilamento.

4 –DOS PRAZOS LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA:
4.1 O veículo será entregue para prestação dos serviços de Locação, no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis após a convocação.

V – CONCLUSÃO
23.

Em exame sucinto de admissibilidade, o pedido de impugnação do edital do Pregão Eletrônico

019/2022, apresentado pela empresa LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A, deve ser conhecido por
atender aos quesitos mínimos legalmente estabelecidos (Lei n. 9.784/1999 e Lei n. 8.666/1993).
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24.

Assim, quanto ao mérito, no exame realizado conclui-se pela procedência de todas as alegações

apresentadas, ensejando-se, portanto, deferimento parcial do pleito.
25.

Diante do exposto, o Pregoeiro Oficial do Município de Una/BA, decide conhecer o pedido de

impugnação pela empresa LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A, acolhendo parcialmente provimento no
mérito.
26.

Promova-se a alteração do item específico no instrumento convocatório, mantendo-se

intactas as demais cláusulas.
Una, 09 de setembro de 2022

Caio Cézar Oliveira Santos
Pregoeiro Municipal
Decreto Municipal 332/2022
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ILUSTRÍSSIMOS SENHORES PREGOEIRO E MEMBROS DA COMISSÃO DE
LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE UNA - BA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 019/2022.

OBJETO DO PREGÃO: Locação de veículo tipo caminhonete
pick up 4x4, para manutenção das atividades de viação, obras e
transportes, vinculada à Secretaria Municipal de Governo,
Administração e planejamento, sem motorista, abastecimento sob
responsabilidade

da

contratante

e

manutenção

sob

responsabilidade da contratada.

LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.491.558/0001-42, com sede social da matriz
estabelecida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Deputado Rubens
Granja, nº 121, bairro Sacomã, São Paulo/SP, CEP 04298-000, por meio de seu procurador,
vem, mui respeitosamente à presença de Vossas Senhorias (Ilustríssima) apresentar a sua
IMPUGNAÇÃO ao EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO Eletrônico 019/2022, o que o faz
com base nas razões fáticas e de direito a seguir articuladas.
Requer que todas as notificações relativas ao presente processo licitatório
sejam encaminhadas ao representante legal da empresa, Sr. Paulo Emilio Pimentel Uzêda no
endereço supramencionado, através do e-mail licitacao.ve@localiza.com ou através do
telefone (11) 3742-4050.
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1.

DOS FATOS

A Contratante publicou o Edital de Pregão para contratação de empresa
para locação de veículos.
Após analisar o Edital, a Impugnante verificou a presença de vícios que
merecem revisão, a fim de evitar a sua invalidação.
2.

DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO:

2.1.

PRAZO DE ENTREGA INVIÁVEL:

O artigo 40 da Lei 8.666/93 dispõe acerca das condições obrigatórias que
devem constar nos Editais de licitações.
Dentre essas, o inciso II do referido artigo estabelece que obrigatoriamente
o Edital deve prevê o prazo para execução do contrato e para entrega do objeto licitado:
“LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual,
o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime
de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta
Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta,
bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará,
obrigatoriamente, o seguinte:
(...)
II - Prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos
instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do
contrato e para entrega do objeto da licitação;”.
No entanto, o edital é omisso quanto ao prazo para a entrega dos veículos.
Dessa forma, é imprevisível que ocorra a retificação das cláusulas do
Edital para contemplar um prazo de entrega de no mínimo 120 (cento e vinte) dias, tendo em
vista, que diante da atual crise instalada pela Pandemia do Covid-19, em que um dos setores
mais afetados foi o automobilístico. Nos últimos 20 (vinte) meses as fábricas de automóveis
paralisaram suas atividades em diversas oportunidades por conta das medidas restritivas
próprias e por aquelas impostas pelos Governos Estaduais para contenção do vírus.
Página 2 de 6
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Além dessas paralisações e reduções de turnos, que resultaram em um
acúmulo de pedidos, atualmente as montadoras vêm se deparando com a falta de
semicondutores, peças imprescindíveis à linha de montagem, eis que utilizadas em diversos
componentes como motores, ar-condicionado, equipamentos elétricos etc., como se verifica
nos links abaixo:
“Volkswagen dá férias coletivas para 3 mil funcionários por falta
de semicondutores.”
https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/volkswagen-daferias-coletivas-para-3-mil-funcionarios-por-falta-desemicondutores/
“Nissan interrompe produção por falta de semicondutores.”
https://odia.ig.com.br/resende/2022/07/6436834-nissaninterrompe-producao-por-falta-de-semicondutores.html
“Montadoras e indústria de eletrônicos voltam a parar produção
por falta de peças.”
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2022/06/montad
oras-e-industria-de-eletronicos-voltam-a-parar-producao-porfalta-de-pecas-cl4qv9msq000p01euctxtkbr5.html
Com componentes eletrônicos em falta, carros novos somem do
mercado, e preço de usados dispara; entenda
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/10/24/comcomponentes-eletronicos-em-falta-carros-novos-somem-domercado-e-preco-de-usados-dispara-entenda.ghtml/
Crise dos semicondutores dará prejuízo de R$ 1 trilhão às
montadoras de carros
https://canaltech.com.br/carros/crise-dos-semicondutores-daraprejuizo-de-r-1-trilhao-as-montadoras-de-carros-196855/
Crise mundial de desabastecimento de semicondutores afeta
produção das montadoras
https://globoplay.globo.com/v/9897787/
Semicondutores afetam 14 fábricas no Brasil, com perda de
produção de 220 mil veículos
https://www.automotivebusiness.com.br/noticia/33285/semiconduto
res-afetam-14-fabricas-no-brasil-com-perda-de-producao-de-220mil-veiculos
Os impactos dessa escassez de peças têm proporções mundiais, atingindo
inclusive os países mais desenvolvidos, a exemplo da Alemanha, berço de algumas das mais
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tradicionais marcas do mundo, como Audi, BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen, além da
Opel, subsidiária da General Motors:
Por falta de chips, Stellantis fecha fábrica na Alemanha este ano
https://www.automotivebusiness.com.br/pt/posts/setorautomotivo/por-falta-de-chips-stellantis-fecha-fabrica-naalemanha-este-ano/
As consequências dos fatos aqui narrados são os acúmulos de pedidos e
aumento nos prazos de entrega dos veículos encomendados, de modo que para entregar um
carro, sem necessidade de adaptação, as montadoras têm estimado o prazo médio de 90
(noventa) dias.
Considerando

as

adaptações,

a

atualização

dos

documentos,

licenciamento, emplacamento e traslado ao destino, necessário estabelecer o prazo mínimo
de entrega de 120 (cento e vinte) dias.
Portanto, imprescindível a retificação da cláusula que estabelece o prazo
de entrega, para que essa contemple um prazo de entrega viável de no mínimo 120 (cento e
vinte) dias para todos os veículos, prorrogáveis por mais 30 (trinta), em caso de ocorrência
de imprevistos.

2.2

DA OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL PARA INCIDENCIA DO

REAJUSTE

O artigo 40 da Lei 8.666/93 dispõe acerca das condições obrigatórias que
devem constar nos Editais de licitações.
Dentre essas, o inciso XI do referido artigo prevê que o direito ao reajuste
do preço deve incidir a partir da data limite para apresentação da proposta.
No entanto, o edital é omisso quanto ao reajuste legalmente previsto.
Dessa forma, imperiosa a retificação do edital para que conste
expressamente não apenas o reajuste a data da proposta como termo inicial do prazo de 12
(doze) meses para realização do reajustamento, conforme estabelecido no inciso XI do art.
40:
“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a
Página 4 de 6
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modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção
de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento
da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
(...)
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do
custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou
setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou
do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do
adimplemento de cada parcela;”
O reajuste é uma condição obrigatória e imprescindível, que decorre do
próprio equilíbrio econômico-financeiro do contrato, representando a manutenção do poder
aquisitivo do preço ofertado, diante da defasagem originada pela inflação, ou seja, trata-se
de garantia que visa manter o preço ofertado, atualizando-o, na periodicidade de 12 (doze)
meses a partir da data de apresentação da proposta, a fim de compensar os efeitos deletérios
da inflação.
Segundo o eminente Professor Marçal Justen Filho, é obrigatória a
previsão de cláusula de reajuste, não sendo mera faculdade da Administração:
“Estando presentes os pressupostos (basicamente, o decurso de prazo
superior a doze meses entre a data de apresentação das propostas e
a data de liquidação das obrigações), será obrigatória a existência
de cláusula de reajuste.”
Além da necessidade do Edital comtemplar o prazo inicial para reajuste do
preço – da data de apresentação da proposta, imprescindível estabelecer um índice setorial
para correção monetária do preço, mantendo ainda os critérios de revisão previstos na
cláusula de reajustamento.
Desta forma, imprescindível que ocorra a retificação do Edital e anexos
para CONTEMPLAR COMO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DO
REAJUSTE, A DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA..
3. PRINCÍPIOS E GARANTIAS DAS LICITAÇÕES.

Visando a higidez do certame, requer que as retificações supra sejam
realizadas, a partir do acolhimento da presente impugnação, a fim de evitar as nulidades.
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Deste modo, a fim de viabilizar que a finalidade do certame seja alcançada
– selecionar a proposta mais vantajosa, além do respeito a todos os princípios aplicáveis,
indispensável a retificação dos temas apontados, garantindo, por conseguinte, o respeito a
todos os princípios e garantias preconizadas no art. 3° da lei 8.666/93:
“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.”
4.

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o acolhimento da presente impugnação, a fim de
que o item impugnado seja revisado e corrigido por Vossa Senhoria, de modo a evitar futuras
alegações de nulidade, como medida de Direito.

São Paulo (SP), 02 de setembro de 2022.

LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.
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