
 

 

 
  

 

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 02 de março de 2023, a empresa CS BRASIL FROTAS S.A., inscrita 

sob o CNPJ nº 27.595.780/0001-16, mediante contato pelo correio eletrônico desta 

Comissão, interpôs pedido 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 a 

petição foi interposta no dia 02 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. 

 

III – DOS PEDIDOS DO IMPUGNANTE 
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 Intenta, o impugnante, averbar o instrumento impugnatório ao Edital em 

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

 

DO PRAZO DE ENTREGA DOS VEÍCULOS 

 

 O impugnante ataca 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. 

 

 Alega que somente após a assinatura do contrato “a contratada poderá iniciar 

os procedimentos necessários para aquisição da quantidade exata de veículos objeto 

da locação”. O impugnante explica o procedimento das montadoras e afirma que “tais 

procedimentos demandam tempo considerável” e, portanto, é “exíguo” o prazo de 30 

(trinta) dias. 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.” 

 

 Expõe que a pandemia de março de 2020 afetou “a indústria automobilística, 

os fornecedores a ela ligados e o mercado de compra e venda de veículos no geral”, 

que isto “acarreta grave redução da capacidade produtiva das montadoras e grande 

instabilidade nos prazos de faturamento dos veículos”, e, portanto, a licitante 

“dependerá de prazos impostos por terceiros para disponibilização dos veículos.”  

 

 Destarte, após discorrer um pouco mais acerca de “previsões que limitam a 

participação de licitantes”, trazendo à baila a preocupação com a ampla 

competitividade, o impugnante requer este tópico requerendo a adoção de prazo de 

120 a 150 dias. 

 

IV – DAS RESPOSTAS AO SOLICITADO 
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DO PRAZO DE ENTREGA DOS VEÍCULOS 

 

 Antes de tecer comentários acerca do solicitado, faz-se necessário trazer à baila o que 

dita o item 3.1 do termo de referência, in verbis 

 

3.1. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA procederá a 

entrega dos veículos na sede da Câmara Municipal de João 

Pessoa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura 

do contrato, veículos 0 (zero) quilômetro, faturados no nome da 

empresa vencedora, obedecidas todas as normas emanadas do Poder 

Público.   

 

 O impugnante alega que tal prazo é “exíguo”, mas sequer traz um argumento 

técnico que ratifique tal inviabilidade, no que tange ao aspecto específico dos 30 

(trinta) dias. Trouxe algumas reportagens que revelam a situação das montadoras, 

todavia nenhuma logrou êxito em comprovar que são necessários de 120 a 150 dias 

para entrega do objeto licitado, ou, até mesmo, que os 30 dias são insuficientes. 

Somente limitou-se a buscar uma barreira argumentativa para impedir o prazo 

estipulado. Como se sabe, os atos administrativos possuem presunção de legalidade, 

não sendo suficientes para afastar tal presunção meras ilações sem as correspondentes 

comprovações fáticas. 

  

 Ademais, não há previsão legal estabelecendo um prazo mínimo para o início 

da prestação dos serviços após a celebração do contrato e a solicitação da 

Administração Pública. Isso se dá porque não seria viável ao Legislador prever 

antecipadamente quais os prazos aplicáveis para as inúmeras situações distintas de 

contratação por parte da Administração. 

 

 Agiu bem a Lei, portanto, em deixar tal tarefa na esfera de atuação 

discricionária do gestor público, o qual deve, dentro de um critério de oportunidade e 

conveniência, conciliar o interesse da Administração em receber o quanto antes o 

produto com a necessidade do contratado de dispor de um prazo razoável para tomar 
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as providências necessárias à disponibilização do objeto contratual. Para isso, deve-se 

atentar para as peculiaridades do caso concreto, sem nunca perder de vista as 

condições de oferta do produto licitado no mercado. 

 

 Não obstante, segue abaixo notáveis instituições, dentre outras, que seguiram o 

prazo de, no máximo, 30 (trinta) dias, inclusive com editais pós-pandemia, conforme 

exposto em seus editais: 

  

Pregão Eletrônico nº 056/2018 - TCU 

 

2.6. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.6.1. A CONTRATADA disponibilizará os veículos para início dos 

serviços objeto desta licitação em até 30 (trinta) dias após a 

emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE. 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 - Processo: 

03042/2021-9 - Número do certame no Licitações-e: 916149 – 

TCE/ES 

 

4.2. Do objeto, requisitos e especificações para prestação de serviço 

do item 4.1.1 deste Termo de Referência, locação de veículos sem 

motorista com aluguel mensal: 

4.2.1. Os veículos locados deverão ser 0 km de modelo de 

fabricação mais recente e existente na data da emissão omissão da 

ordem de serviço; 

 

 Os editais acima estabeleceram datas em relação à ordem de compra, cuja 

emissão poderá ser efetuada no momento da assinatura do contrato, advindo o perfeito 

cabimento à questão. Além do mais, na prática do processo administrativo, este prazo 

é ainda maior, devido à ciência da vitória por uma empresa licitante, perante o objeto 

em questão, dar-se na data do próprio certame, antes mesmo da homologação do 

processo. Ou seja, trata-se de um prazo de 30 (trinta) dias a partir do contrato, com 

acréscimo de tempo de todo trâmite processual necessário após a data do Pregão 

Presencial. 

 

 Quanto à possibilidade de não contratação após a homologação do certame em 

virtude do interesse da administração, não afeta a discussão, posto que, 30 (trinta) dias 
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é um prazo razoável e costumeiro entre as instituições públicas, sendo a argumentação 

do tempo excedente desde a homologação, ser mero argumento subsidiário a favor da 

manutenção do prazo estabelecido, além de possuir pouca probabilidade fática, tendo 

em vista que a necessidade da aquisição do objeto licitado já está justificada e precisa 

ser atendida até o findo prazo contratual atual. 

 

 Neste ponto, faz-se oportuno esclarecer que a Câmara Municipal de João 

Pessoa não possui veículos próprios, ao tempo em que necessita dos mesmos para 

exercer algumas de suas responsabilidades. A CMJP conta com uma estrutura de 

comunicação de ponta, que abrange TV e Rádio, produzindo matérias diárias, sempre 

à serviço da informação e entretenimento da população local, necessitando de 

veículos para a locomoção de servidores e equipamentos para produção do conteúdo. 

Conta com quadro de motoristas, cuja função é transportar os demais servidores para 

reuniões, participações em congressos, feiras e quaisquer outras atividades 

administrativas que requeiram o translado; ou transporte de documentos entre 

autoridades e instituições. Ademais, diante da função precípua desta Casa Legislativa, 

que é a de fiscalizar o trabalho do Poder Executivo Municipal, contamos com um 

corpo de 27 vereadores, cada um exercendo integralmente o seu papel, cada qual com 

equipe de servidores próprios, carecendo de locomoção para exercer seu labor de 

forma escorreita. Tal atividade, ao deixar de ser exercida, afronta o próprio princípio 

democrático constitucional, pois retira a capacidade real de fiscalização do 

representante do povo. 

  

 Dessarte, o contrato atual de locação de veículos findar-se-á em 02 de abril do 

presente ano. O prazo de 30 dias, portanto, fundamenta-se na premissa da manutenção 

plena das atividades da Câmara, planejando da melhor maneira possível a contratação, 

de modo a não permitir – ou permitir o mínimo possível - lapso temporal sem o 

serviço, mantendo o funcionamento pleno dos trabalhos aqui desenvolvidos, 

enquanto, por outro lado, foi buscada nas melhores práticas institucionais públicas, o 

prazo que mais se adequou aos interesses da administração e a possibilidade de 
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contratação, perfazendo assim, a justificativa da razoabilidade e proporcionalidade do 

prazo estabelecido.  

 

 No que tange ao descumprimento do princípio da ampla competividade e ao 

princípio da proposta mais vantajosa, conforme o caput e §1º, do art. 3º da Lei nº 

8.666/1993, é preciso tecer alguns comentários.  

 

 O artigo 3º, §1º da Lei 8.666/93 estabelece 

 

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. 

 

§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 

outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico 

objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo 

e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;                   

(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 

trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas 

brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, 

modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos 

financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no 

parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 

1991. 

 

 Os princípios são valores norteadores da Administração Pública para executar 

seu dever com vistas ao bem da sociedade. Todos devem ser analisados em uma 

hermenêutica harmônica e prudente. O impugnante traz à baila a preocupação com a 

ampla competitividade do certame, estabelecendo uma correspondência com os 
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princípios da competitividade, isonomia, impessoalidade, o princípio da seleção da 

proposta mais vantajosa para a Câmara Municipal, dentre outros. 

 

 Diante do exposto, a proposta mais vantajosa nem sempre é a mais barata, mas 

aquela que atende melhor aos interesses da administração pelo melhor custo-

benefício. Neste viés, a dilação do prazo para a entrega dos veículos não seria 

benéfica à administração. O intuito é possuir o objeto contratado o mais rápido 

possível pelo menor custo, tendo em vista a necessidade supracitada deste Poder 

Legislativo. Para além, a aceitação do prazo requerido não é garantia do menor valor à 

administração e totalmente inviável ao interesse da Câmara Municipal de João Pessoa.  

 

 Ainda que o instrumento editalício estabelecesse entrega imediata dos veículos 

– a exemplo do processo supra do TCE/ES -, não estaríamos diante de vício ao 

princípio da isonomia ou limitando a concorrência. O fornecedor deve estar 

capacitado para entregar o objeto licitado. Caso ele não possua, a tempo, determinado 

objeto almejado, não se designa culpa ao comprador, menos ainda houve uma 

limitação à oferta ou à competição entre elas. Cabe aos que podem fornecer, 

capacitarem-se para tal. Todavia, não é o caso que aqui se forma. Pois, conforme 

provado, o prazo estabelecido é razoável, prudente e em consonância com as melhores 

práticas administrativas. 

 

 É importante salientar que as reportagens apresentadas não provam a 

impossibilidade de entrega do objeto ou de participação do certame, somente 

pressupõe uma incerteza ao licitante que tenha intenção de adquirir o objeto do 

contrato em data posterior à assinatura do contrato, fato que gera uma insegurança 

administrativa, indo de encontro aos princípios da eficiência e do interesse da 

Administração. 

 

 Portanto, resta-se confirmado que tal cláusula não restringe a concorrência, 

não havendo, inclusive, barreira alguma para a participação do próprio impugnante 
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neste certame. Aparentemente, segundo o relatado, há somente uma insegurança por 

parte do mesmo na entrega do objeto desta licitação.  

 

 Ante o exposto, configura-se plenamente regular a cláusula editalícia 

impugnada, por se tratar de uma discricionariedade da administração e o impugnante 

não se desincumbiu do ônus de demonstrar a violação ao princípio da isonomia, já que 

não transparecem nos autos quaisquer prejuízos à competitividade do certame. 

 

 Pedido não acatado. 

 

João Pessoa/PB, 03 de março de 2023 

 

 

 

FLAVIO LIMA CARNEIRO 

Pregoeiro 

  


