
 

 

 
  

 

ESTADO DA PARAÍBA 

Câmara Municipal de João Pessoa 

Casa Napoleão Laureano 

 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2023 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2023 

 

I – DOS FATOS 

 

 No dia 03 de março de 2023, as empresas LOCALIZA VEÍCULOS 

ESPECIAIS S.A., inscrita no CNPJ n° 02.491.558/0001-42, e LOCALIZA RENT A 

CAR S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.670.085/0001-55, mediante contato pelo 

correio eletrônico desta Comissão, interpuseram pedidos de impugnação ao Edital 

referente ao Pregão Presencial nº 04/2023. 

 

II – DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

 A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo: a 

tempestividade, a fundamentação e de pedido de reforma do instrumento 

convocatório. 

 

 Em relação à tempestividade, o item 17.9 do edital supracitado prevê 

 

17.9. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar os termos deste Edital 

perante a Câmara Municipal. 

 

 Posto que tal certame está previsto para o dia 08 de março de 2023 e que 

ambas as petições foram interpostas no dia 03 de março de 2023, resta-se atendida a 

disposição supra. Há presentes também os pedidos, bem como toda a fundamentação 

necessária para subsidiá-los. 

 

 Destarte, foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da 

impugnação. 
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III – DOS PEDIDOS DOS IMPUGNANTES 

 

 Intenta, os impugnantes, averbar o instrumento impugnatório ao Edital em 

apreço, aduzindo, para tanto, em apertada síntese o que se segue: 

 

DO PRAZO DE ENTREGA DOS VEÍCULOS 

 

 Ambos os impugnantes atacam o item 3.1 do Termo de Referência, cuja 

disposição atenta ao prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato 

para entrega dos veículos locados pela empresa vencedora. 

 

 Alegam que há uma incapacidade de entrega do objeto licitado no prazo 

estabelecido, em face às dificuldades que acometem às montadoras do país. Sendo 

assim, argumenta ainda que tal prazo estabelecido prejudica a participação de um 

maior número de licitantes e, por conseguinte, a obtenção do menor preço para 

contratação, ferindo princípios licitatórios. 

 

 Destarte, ambas solicitam a dilatação do prazo estabelecido para entrega do 

objeto licitado. Uma requere que seja de 90 dias, com possível prorrogação de 30 dias, 

e a outra solicita um prazo de, no mínimo, 150 dias. 

 

IV – DAS RESPOSTAS AO SOLICITADO 

 

A) DA JUNÇÃO DAS RESPOSTAS 

 

 As duas empresas trouxeram a mesma causa de pedir, com justificativas e 

pedidos semelhantes, porém, cada qual com sua especificidade. Embora relatado no 

item III supra um resumo de tudo que fora abordado nas impugnações, a resposta 

levou em consideração todos os pontos relatados em sua integralidade. 
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 Posto isto, após minuciosa análise, optou-se por responder as impugnações de 

forma conjunta, tendo em vista que a mesma explicação serve para ambas as 

impugnações. 

 

  B) DO MÉRITO 

 

 A causa de pedir das impugnações interpostas já foi analisada em outro momento 

neste processo, em tentativas de impugnações anteriores ao presente edital. Os argumentos 

utilizados também já foram devidamente analisados e decididos por esta Comissão. Sendo 

assim, remete-se às impugnações interpostas as respostas já oferecidas, expostas no link 

https://joaopessoa.pb.leg.br/licitacoes/pregao-presencial-no-04-2023-locacao-de-veiculos/. 

  

 Diante disto, esta Comissão não acata tais pedidos pelas mesmas razões já 

expostas nas decisões anteriores, ratificando que não houve nenhuma alegação nova 

que sustentasse uma mudança de entendimento. 

 

 Pedidos não acatados. 

 

João Pessoa/PB, 03 de março de 2023 

 

 

 

FLAVIO LIMA CARNEIRO 

Pregoeiro 
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