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QUINTA-FEIRA 

13 DE OUTUBRO DE 2022 

ANO VI – EDIÇÃO N° 181 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1185/2022 

PREGAO ELETRONICO Nº 062/2022- SRP 

OBJETO: Contratação de Empresa para Locação de Veículos (Pick-up 2 P / Veiculo popular 4P/pick-up  4x4 / Van 

/ Motocicleta), para atender as demandas das Secretarias Municipal de Infraestrutura, Saúde, Educação, 

Administração, Desenvolvimento Social e Gabinete, conforme especificações constantes do Edital e seus 

Anexos. 

 

RECORRENTE: LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A 
 
ASSUNTO: Decisão Impugnação. 

DECISÃO 
 

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ, auxiliada por sua Equipe de Apoio, designados pelo 
Decreto Nº 129 de 17 de Março de 2021, publicada no Diário Oficial do Município, vem manifestar-se nos termos 
seguintes, tendo em vista a Impignação  formulada pela empresa LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A, em 
relação ao edital.  
 

Conforme edital: O prazo para entrega do objeto da licitação, é o estabelecido no Termo de Referencia, (A 
CONTRATADA deverá apresentar os veículos a comissão de Fiscalização nos locais indicados pela PMN, nos dias 
e horas previamente estabelecidos pelo mesmo, até 72 horas após a emissão da Ordem de serviço), anexo do 
edital de licitação. 

 
Inexistem regras específicas na Lei acerca de formas e prazos para fornecimento, cabendo sempre ao ato 
convocatório dispor sobre a matéria, de acordo com a conveniência da Administração. 
 

Nesse sentido, considerando a solicitação da Secretaria, entendo que o prazo especificado para a entrega 
é razoável e em nada direciona ou restringe a licitação. 

 
Nesse mesmo sentido, é importante ressaltar que o pregão na modalidade eletrônica, do tipo menor preço 

por item, mostra-se como uma forma de ampliação da disputa, permitindo que empresas de qualquer lugar do 
país possam participar do certame sem que haja necessidade de comparecimento pessoal à sessão 

 
3 – CONCLUSÃO  
 

  Por todo o exposto, DECIDE-SE pelo prosseguimento do procedimento licitatório. 
 

Publicação da decisão, na íntegra, no Diário Oficial do Município. 
 

Nazaré – Ba, 13 de outubro de 2022 
 

 
Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas 

Pregoeira 
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MANIFESTAÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

PROCESSO: 1185/2022 de 19/07/2022 

REFERENCIA: PREGAO ELETRONICO Nº 062/2022- SRP 

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES (PICK-UP 2P) 

 

I. SINTESE DO FATO 

 

Trata-se de impugnação ao Edital do pregão eletrônico acima mencionado, apresentado pela Empresa: 

LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A, onde a impugnante alega ter vícios quanto ao prazo 

estabelecido, segundo o mesmo, clausula restritiva. 

 

II. DA ANALISE DAS ALEGAÇOES: 

 

Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida impugnação, ou seja, apreciar se 

a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal. Dessa forma, o Decreto 5.450/05, em seu 

artigo 18, dispõe: 

 

 “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”. 

 

O impugnante encaminhou em tempo hábil, via e-mail, sua impugnação a Comissao de Licitação, 

portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas normas 

regulamentares. 

 

Questiona em sua impugnação o prazo para fornecimento dos veículos após a solicitação da 

Administração, afirmando que o mesmo inviabilizaria a participação de interessados, por ser o mesmo 

curto, requerendo seja o edital alterado para firmar prazo mínimo de 90 dias, prorrogável por mais 30 

dias. 
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Entendemos que um dos princípios da licitação é a garantia da ampla concorrência, entretanto, tal 

princípio não pode ser tomado isoladamente, antes, deve ser interpretado e sim pesado conjuntamente 

com outros importantes princípios, tais como a razoabilidade, proporcionalidade e eficiência nas 

contratações.  

 

Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade ou alegação da existência de cláusula “restritiva”, mas 

apenas o primado pela melhor proposta, e consequente contratação que garanta o atendimento do 

Interesse Público. 

 

Acatar a impugnação apresentada pelo licitante prejudicaria os interesses da Administração, que não 

pode aguardar tanto tempo para receber os veículos após a apresentação das ordens de fornecimento, 

sob pena de prejuízo na realização de suas atividades. 

 

Não adianta atender o pedido da empresa, concedendo prazo que não atenderá as necessidades da 

Administração, que, realmente, precisa que os veículos lhe sejam entregues no prazo indicado no TR e 

no Edital. 

 

As exigências de qualificação e execução do contrato, bem como o detalhamento do objeto do Edital e no 

Termo de Referência, são somente as necessárias para a perfeita execução do serviço, sem cláusulas 

exorbitantes, respeitando as disposições legais e evitando a restrição da competitividade, mas também 

resguardando a necessidade e o interesse da Gestão em relação aos prazos. 

 

Registre-se que o número de veículos objeto da presente licitação é pequeno, o que pressupõe que as 

licitantes, empresas que já atuam no mercado com essa finalidade, de alugar veículos, não terão 

necessidade de promover incrementos em suas frotas, principalmente de grande monta. 

 

Destaque-se, por fim, que a licitação será para registro de preços, de forma que não há garantia de 

contratação de todos os itens e nem mesmo da entrega de todos ao mesmo tempo, o que permite que a 

licitante vencedora se organize para atendimento das demandas. 

 

Consigne-se, ainda, que a comprovação de propriedade de parte dos veículos não ocorrerá na fase de 

habilitação, mas apenas para a contratação, e que o item 10.3 permite a licitante apresente a Declaração 

de disponibilidade de todos os veículos a serem contratados, bem como que, no mínimo, 50% dos veículos 
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são de sua propriedade, ou declaração de que a empresa reúne condições de apresentá-los no momento 

da assinatura do contrato, constituindo a comprovação da propriedade dos veículos condição para 

contratação. 

 

III. DA DECISÃO: 

 

Diante dos esclarecimentos acima, entendemos que a pregoeira junto com a comissão de licitação tem 

argumentos suficientes para tomar a melhor decisão em relação à impugnação, restando ora registrado 

que esta Secretaria não entende como viável a alteração do prazo, sob pena de prejuízo dos interesses da 

Administração, caso seja promovida a ampliação do mesmo. 

 

Nazaré, 13 de outubro de 2022. 

  

 

 

Maiara Farias 

Secretária Municipal de Administração 
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Localiza Veículos Especiais S.A. 

CNPJ: 02.491.558/0001-42 
Endereço: Av. Dep. Rubéns Granja, 121 - Vila Vermelha, São Paulo - SP, CEP 04298-000 

 

ILUSTRÍSSIMOS SENHORES PREGOEIRO E MEMBROS DA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE NAZARÉ - BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022-SRP. 

  

OBJETO DO PREGÃO: Contratação de Empresa para Locação 

de Veículos (Pick-up 2 P / Veiculo popular 4P/pick-up 4x4 / Van / 

Motocicleta), para atender as demandas das Secretarias Municipal 

de Infraestrutura, Saúde, Educação, Administração, 

Desenvolvimento Social e Gabinete, conforme especificações 

constantes do Edital. 

 

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 062/2022-

SRP, 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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Localiza Veículos Especiais S.A. 

CNPJ: 02.491.558/0001-42 
Endereço: Av. Dep. Rubéns Granja, 121 - Vila Vermelha, São Paulo - SP, CEP 04298-000 

 

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 referido Edital estabelece que os veículos devem ser entregues em até 

60 (sessenta) dias corridos após o recebimento da autorização de início dos serviços: 

“6.5 A CONTRATADA deverá apresentar os veículos a comissão 

de Fiscalização nos locais indicados pela PMN, nos dias e horas 

previamente estabelecidos pelo mesmo, até 72 horas após a 

emissão da Ordem de serviço.” 

Contudo, ao estabelecer a obrigação de disponibilização de veículos 

seminovos no prazo extremamente exíguo, o Edital restringe sobremaneira a participação de 

eventuais licitantes no certame, limitando a apenas Empresas que já possuam esses veículos 

em sua frota no momento do pregão, uma vez que não haverá prazo hábil para sua aquisição. 

 A manutenção dessa exigência cria uma desigualdade de condições entre 

os concorrentes, favorecendo empresas com maior poder econômico, o que vai de encontro 

ao princípio da livre concorrência, bem como, prejudica o caráter competitivo dos certames. 

Inclusive, a clausula ora impugnado, deve ser retificado porque além de 

ferir o princípio supra citado, contraria o princípio da competitividade, haja vista que em 

uma licitação, os agentes públicos devem sempre privilegiar a mais ampla competitividade, 

abstendo-se de incluir nos Editais, cláusulas ou condições irrelevantes e impertinentes que 

comprometam ou restrinjam as condições de igualdade de todos os concorrentes, visando 

garantir à Administração Pública a seleção da proposta mais vantajosa. 

Neste sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu no Acórdão 

365/2017 Plenário, que teve como relator o Ministro José Múcio Monteiro, que a exigência 

de comprovação prévia de propriedade ou locação considerados essenciais para o 

cumprimento do objeto da licitação contraria o art. 30, § 6º, da Lei 8.666/93: 
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Localiza Veículos Especiais S.A. 

CNPJ: 02.491.558/0001-42 
Endereço: Av. Dep. Rubéns Granja, 121 - Vila Vermelha, São Paulo - SP, CEP 04298-000 

 

“Art. 30, § 6º As exigências mínimas relativas a instalações de 

canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, 

considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, 

serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da 

declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, 

vedada as exigências de propriedade e de localização prévia”. 

Portanto, imprescindível a retificação da cláusula que estabelece o 

prazo de entrega, para que essa contemple um prazo de entrega viável de no mínimo 90 

(noventa) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta), em decorrência de imprevistos.   

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. 

 

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.  
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Localiza Veículos Especiais S.A. 

CNPJ: 02.491.558/0001-42 
Endereço: Av. Dep. Rubéns Granja, 121 - Vila Vermelha, São Paulo - SP, CEP 04298-000 

 

 

São Paulo (SP), 10 de outubro de 2022.  

 

 

LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. 

FELIPE RICARDI DOS 
SANTOS:3536962785
1

Assinado de forma digital 
por FELIPE RICARDI DOS 
SANTOS:35369627851

MARINA PACETTI 
DASSA:36939822879

Assinado de forma digital 
por MARINA PACETTI 
DASSA:36939822879
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