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Licitações

ILUSTRÍSSIMOS SENHORES PREGOEIRO E MEMBROS DA COMISSÃO DE
LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA.

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2022.

OBJETO DO PREGÃO: Contratação de empresa especializada na locação de veículos
para serem utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de
Una/BA.

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 Nº 022/2022, 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.

DA INVIABILIDADE QUANTO AO ATENDIMENTO DO PRAZO DE

ENTREGA DO OBJETO. DA VIOLAÇÃO A AMPLA COMPETIVIDADE.

01. A Prefeitura de Una/BApublicou o Edital de Pregão para contratação
de empresa para locação de veículos.
02. Após analisar o Edital, verificou-se a existência de condições inviáveis
para execução do objeto, as quais podem reduzir sensivelmente a participação de licitantes
interessados, prejudicando a ampla competividade, indispensável para seleção da proposta
mais vantajosa, finalidade precípua dos procedimentos licitatórios.
03. A Impugnante se refere a inviabilidade do prazo de entrega do objeto,
estabelecido no Edital – 4.1., por corresponder a implantação de veículos novos, que exige
a encomenda dos bens após a contratação, autorização para faturamento da montadora,
traslado para adaptadora, realização de adaptações, licenciamento, emplacamento e traslado
ao local de destino.
04. Portanto, a manutenção dessa exigência prejudica sobremaneira o
Princípio da Ampla Competividade, e, por consequência, a obtenção da proposta mais
vantajosa, por inibir a presença de Licitantes comprometidas com o pleno atendimento dos
prazos e condições estabelecidas no Edital, como a Impugnante, que poderá não participar
por conta do prazo estabelecido.
05. Nesse sentido aponta o Tribunal de Contas da União1,
“A ampliação da disputa entre os interessados tem como conseqüência
imediata a redução dos preços. Aliada à celeridade, a competitividade é
característica significativa do pregão. A possibilidade de simplificar o
procedimento licitatório, sem perda da essência da competitividade e da
isonomia, deve marcar toda licitação.”

1

Acórdão 1547/2004 Primeira Câmara (Voto do Ministro Relator). TCU.
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06. Torna-se imprescindível a retificação da cláusula que estabelece o
prazo de entrega do objeto ou de início da execução contratual, para contemplar um prazo
viável de atendimento, de, no mínimo 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por mais 30
(trinta) dias, em caso de ocorrência, eventual, de fatos inesperados e imprevisíveis, a fim de
se alcançar a seleção da proposta mais vantajosa, conforme dispõe o 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.”

3.

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o acolhimento da presente impugnação, a fim de
que o item impugnado seja revisado e corrigido, nos termos da fundamentação.

São Paulo (SP), 27 de outubro de 2022.

LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.
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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
022/2022, processo Administrativo 206/2022,

Contratação de empresa especializada na locação de

veículos para serem utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de
Una/BA. 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 022/2022.

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
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:
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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) prorrogáveis por mais 30 (trinta) 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.
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:
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“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.

A impugnante alega “por corresponder a implantação de veículos novos, que exige a

encomenda dos bens após a contratação, autorização para faturamento da montadora, traslado para
adaptadora, realização de adaptações, licenciamento, emplacamento e traslado ao local de destino”.

12.

Afirma que o prazo previsto no Edital “prejudica sobremaneira o Princípio da Ampla

Competividade, e, por consequência, a obtenção da proposta mais vantajosa, por inibir a presença de
Licitantes comprometidas com o pleno atendimento dos prazos e condições estabelecidas no Edital,
como a Impugnante, que poderá não participar por conta do prazo estabelecido”.

13.

Ocorre que o objeto a ser contratado trata-se do SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, conforme

trazemos abaixo:
Contratação de empresa especializada na locação de veículos para serem utilizados na
manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Una/BA., conforme condições e especificações constantes
A presente licitação tem por objeto a
deste Termo de Referência

.

LOCAÇÃO VEÍCULO
ITEM

QUANT

UND

ESPECIFICAÇÃO

V. UNITÁRIO MÉDIO

V. TOTAL MÉDIO (12 MESES)
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1

1

MENSAL

Contratação de Locação de Veículo, tipo passeio, minimo
motor 1.0, 64 CV, equipado com ar condicionado, direção
hidráulica, vidro elétrico, trava eletrica, capacidade para
05 pessoas, incluindo o condutor, bicombustivel
(alcool/gasolina), ano/modelo mínimo 2021/2021, com
quilometragem livre, com som Radio/CD/MP3.
Com
seguro por conta da contratada e reposição de outro
veículo por conta da contratada. Com abastecimento sob
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Una. Sem
motorista.

ITEM

QUANT

UND

ESPECIFICAÇÃO
Contratação de Locação de Veículo, tipo passeio, minimo
motor 1.0, 64 CV, equipado com ar condicionado, direção
hidráulica, vidro elétrico, trava eletrica, capacidade para
05 pessoas, incluindo o condutor, bicombustivel
(alcool/gasolina), ano/modelo mínimo 2022/2023, com
quilometragem livre, com som Radio/CD/MP3.
Com
seguro por conta da contratada e reposição de outro
veículo por conta da contratada. Com abastecimento sob
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Una. Sem
motorista.

2

1

MENSAL

ITEM

QUANT

UND

ESPECIFICAÇÃO

3

1

MENSAL

Contratação de Locação de Veículo, tipo passeio, minimo
motor 1.0, 64 CV, equipado com ar condicionado, direção
hidráulica, vidro elétrico, trava eletrica, capacidade para
05 pessoas, incluindo o condutor, bicombustivel
(alcool/gasolina), ano/modelo mínimo 2019/2020, com
quilometragem livre, com som Radio/CD/MP3.
Com
seguro por conta da contratada e reposição de outro
veículo por conta da contratada. Com abastecimento sob
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Una. Sem
motorista.

ITEM

QUANT

UND

ESPECIFICAÇÃO

MENSAL

Locação de Veículo utilitário, tipo minivan, ano/modelo
mínimo 2019/2020, duas portas na parte frontal e portas
laterais traseiras deslizantes dos lados do motorista e
passageiro, sem motorista, câmbio manual, com
capacidade para sete pessoas, com ar condicionado,
motor com capacidade cúbica mínima de 1747 cm³ e
potência 1.8, capacidade de carga mínima de 545
quilogramas, bicombustível (gasolina e álcool).Doblô, 1.8
ou similar. Com quilometragem livre, com som
Radio/CD/MP3. Com seguro por conta da contratada e
reposição de outro veículo por conta da contratada. Com
abastecimento sob responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Una. Sem motorista.

4

1

V. UNITÁRIO MÉDIO

V. TOTAL MÉDIO (12 MESES)

V. UNITÁRIO MÉDIO

V. TOTAL MÉDIO (12 MESES)

V. UNITÁRIO MÉDIO

V. TOTAL MÉDIO (12 MESES)

TOTAL GERAL

14.

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.
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15.

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

de Saúde, cuja a solução que mais adequa-se é o serviço de locação.
16.

Ademais, o prazo para que os veículos a serem locados sejam apresentados para vistoria

serão de 15 dias úteis após a convocação, conforme determina o item 4.1 do termo referencial.
17.

Julgamos totalmente desarrazoável o prazo solicitação pela impugnante ao sugerir o

mínimo de 120 (cento e vinte) dias para entrega do veículo para locação.
18.

Reiteramos que não é objeto deste certame a aquisição de veículos novos zero

quilômetros, mas veículos que já pertençam à licitante e que serão locados pela Administração
para a realização dos serviços.

19.

Conclui-se, pelo exposto, que não assiste razão à recorrente.

20.

V – CONCLUSÃO

21.

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).
22.

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

alegações apresentadas, ensejando-se, portanto, INDEFERIMENTO TOTAL DO PLEITO.
Una, 28 de outubro de 2022

Caio Cézar Oliveira Santos
Pregoeiro Municipal
Decreto Municipal 332/2022
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