
 

 

 
  

 

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 16 de fevereiro de 2023, às 09:21h, a EMPRESA BRASILEIRA DE 

LOCAÇÃO E TRANSPORTES, (EPP), inscrita sob o CNPJ nº 03.173.828/0001-30, 

mediante contato pelo correio eletrônico, 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 28 de fevereiro de 2023 e que a 

petição foi interposta no dia 16 de fevereiro 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 

 

 Intenta, o impugnante, averbar o instrumento impugnatório ao Edital em 

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

 

A. DA EXIGUIDADE DO PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - RISCO A EXEQUIBILIDADE DO SERVIÇO E RESTRIÇÃO A 

COMPETIÇÃO (Item 3.1. do TR): 

 



 

 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

Câmara Municipal de João Pessoa 

Casa Napoleão Laureano 

 

 

 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 tal prazo “é inviável para a perfeita execução do contrato” e 

“inviabiliza a concorrência por parte da maioria das empresas atuantes no mercado”, 

“uma vez que o cumprimento demandaria já a compra antecipada dos veículos por 

parte dos licitantes, na expectativa de se sagrar vencedor do certame e tal conduta fere 

o princípio da ampla competividade.” 

 

 Alega ainda que “a compra dos veículos demanda um tempo considerável para 

o recebimento, em média 30 (trinta) dias, para ser entregue pela montadora”, devendo 

a questão do prazo ser vista com cuidado e prejudicial ao 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. 

 

 Ressalta que a manutenção desta situação impedirá a EMPRESA 

BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E TRANSPORTES de participar do Pregão 04/2023 

e, consequentemente, de ofertar lances. Acrescenta que, deste modo, este certame 

“limita a participação das empresas, figurando como concorrentes somente aqueles 

que possuam reserva de automóveis.” 

 

 E, por fim, conclui este tópico requerendo a adoção de prazo de, no mínimo, 

60 (sessenta) dias. 

 

B. EM RELAÇÃO AO SEGURO VEICULAR E FRANQUIAS (Item 3.6 do TR) 

 

 O impugnante inicia sua argumentação expondo que o objeto contratual deve 

ser feito de forma precisa, suficiente e clara, remetendo ao inciso II, do art. 3º da Lei 

10.520/2002. Expõe que o Termo de Referência está viciado, pois vincula a locação 

de veículos sem condutor à contratação de seguros. 

 

 Em relação ao seguro dos veículos, expressa a inexistência de duas cláusulas: 

uma que preveja que a “responsabilidade da franquia será custeada pela 

CONTRATANTE, caso o dolo seja de sua responsabilidade ou de terceiros sob sua 

orientação”, orientando que seja determinado os valores das franquias, em 

conformidade com o art. 14 da Lei 8.666/93; e outra acerca do  

“pagamento/ressarcimento da franquia do seguro total, para àquele que se der causa 
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ao dano ou qualquer ato ilícito, mesmo que constatada a culpa exclusiva do motorista 

que pertença aos quadros do município”. 

 

 Expressa ainda que “é inadimissível a administração exigir a oferta de seguro 

total, sem a devida parametrização, conforme previsto no parágrafo 4° e 5° do artigo 

7°, da Lei 8.666/93,” e que o impugnante 

 

não pode avaliar a extensão dos possíveis danos causados pelo uso 

dos veículos, de posse dos prepostos da contratante, estranhos a 

contratada, nem tão pouco ser responsabilizado por danos a 

terceiros, por isso caberá à CONTRATANTE o pagamento das 

despesas que decorram de dano, o que deverá incluir a franquia do 

seguro total, conforme prevê a regra Constitucional do Art. 37o, § 

6o, da Constituição Federal. 

 

 Conclui que os contratos de seguro possuem regime jurídico privado, “sendo-

lhes aplicadas apenas as normas gerais contidas na Lei de Licitações que sejam 

compatíveis com o regime jurídico próprio incidente sobre a contratação”, com regras 

estabelecidas pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), diferentemente 

dos contratos de locação de veículos – sujeitos ao direito público -, conforme art. 62, 

§ 3o, inc. I, da Lei no 8.666/93. 

 

 Sendo assim, solicita a retirada do item 3.6 do Termo de Referência. 

 

C. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO (Item 4.7 Termo de Referência)  

 

 O impugnante solicita que seja acrescentada “cláusula onde identifica a 

CONTRATANTE responsável por multas ou infrações de trânsito posteriores”, no 

caso de multa de trânsito ocasionada pelo motorista da CONTRATANTE. 

 

 Para tanto, alega que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 257, § 3º, 

dispõe que “ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos 

praticados na direção do veículo”. Sendo assim, já que o veículo estará na posse do 

contratante “desde o início da vigência do contrato, é evidente que qualquer sinistro, 

evento ou dano será provocado por seu condutor,” e “caberá à CONTRATANTE 

responsabilizar-se por seus ônus, tanto do custeio quanto da responsabilidade cível”. 

 

 Traz ainda que o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), mediante a 

resolução nº 339/2010, em seu art. 1º permite a “anotação dos contratos de aluguel 

não vinculado ao financiamento do veículo, junto ao Registro Nacional de Veículos 

Automotores, sendo necessário, para tanto, apenas a apresentação do documento de 
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locação”. Ou seja, as notificações por infrações de trânsito serão enviadas diretamente 

ao órgão, sendo ele o responsável pela apresentação da defesa administrativa bem 

como pelo pagamento, ficando a locadora totalmente isenta de qualquer 

responsabilidade. 

 

III – DAS RESPOSTAS AO SOLICITADO 

 

A. DA EXIGUIDADE DO PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - RISCO A EXEQUIBILIDADE DO SERVIÇO E RESTRIÇÃO A 

COMPETIÇÃO (Item 3.1. do TR): 

 

 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 inviável para a perfeita execução do 

contrato”, mas sequer traz um argumento técnico que ratifique tal inviabilidade. Ao 

contrário, em sua ânsia por sustentar infundado argumento, acaba por demonstrar fato 

em seu desfavor, afirmando que a compra dos veículos dar-se-ão, em média, em 30 

(trinta) dias. Ademais, não logrou comprovar que são necessários, no mínimo, 60 

(sessenta) dias para entrega do objeto licitado, somente se limitou a buscar uma 

barreira argumentativa para impedir o prazo estipulado. Como se sabe, os atos 

administrativos possuem presunção de legalidade, não sendo suficientes a 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 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 
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produto com a necessidade do contratado de dispor de um prazo razoável para tomar 

as providências necessárias à disponibilização do objeto contratual. Para isso, deve 

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, 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 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. 

 

  O impugnante também diz que tal dispositivo “inviabiliza a concorrência por 

parte da maioria das empresas atuantes no mercado”. Contudo, não aponta, ao menos, 

uma outra empresa passível desta situação a não ser ela mesma, quando admite que 

“estará essa douta comissão alijando do certame empresas como a nossa que poderiam 

ofertar preços para essa secretaria”.  
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 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, utilizando denominação própria, 

traz à baila o princípio da “ampla competividade”, estabelecendo uma 

correspondência com o princípio da isonomia, e o princípio da seleção da “proposta 

mais vantajosa”. É importante registrar a correta denominação deste princípio é: 
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seleção da proposta mais vantajosa para a administração, tal qual nos diz o artigo 3º, §1º 

da Lei 8.666/93. 

 

 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 deste Poder Legislativo. 

 

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

práticas administrativas. 

 

 É importante ressaltar também que não foi comprovado que a dificuldade de 

entrega do objeto licitado pelo impugnante se estende aos demais possíveis locadores, 

tratando-se de um embaraço pontual daquele. Resta-se confirmado que tal cláusula 

não restringe a concorrência, não havendo, inclusive, barreira alguma para a 

participação do próprio impugnante neste certame. Aparentemente, segundo o 

relatado, há somente uma insegurança por parte do impugnante 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. 

 

B. EM RELAÇÃO AO SEGURO VEICULAR E FRANQUIAS (Item 3.6 do 

TR) 

 

 Em relação à separação dos objetos deste processo, em virtude dos contratos 

de seguros serem regidos exclusivamente pelo direito privado, não há de prosperar, 



 

 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

Câmara Municipal de João Pessoa 

Casa Napoleão Laureano 

 

 

posto que o art. 62, § 3º, inc. I, da Lei no 8.666/93, inclui os contratos de seguro 

passíveis aos ditames da lei de compras públicas, diferentemente da hermenêutica 

utilizada na impugnação, a qual destoou do melhor entendimento da norma. 

 

 Quanto às normas relativas ao seguro no edital, faz-se prudente esmiuçar as 

questões relativas ao seguro, com vistas a obter a melhor delimitação do objeto 

possível, incluindo parâmetros mais bem definidos, conforme sugerido na 

impugnação. Diante disto, será acrescentado valores referência para subsidiar uma 

boa cotação de preços acerca dos seguros, além de detalhamento de cláusulas para 

melhor regulamentar a situação da responsabilidade quando da ocorrência de sinistros. 

  

 O impugnante busca transferir a responsabilidade total de eventuais danos aos 

veículos à Contratante, sugerindo duas cláusulas em específico já resumidas no item 

III, “B”, desta resposta. Tais tentativas são totalmente desproporcionais, posto que um 

contrato de locação já visa como fim uma transferência de responsabilidade para o 

locador em relação à manutenção, desgaste, perda de valor de mercado e seguro, 

melhorando a eficiência administrativa, diminuindo a burocracia. Destarte, a inversão 

das reponsabilidades sugeridas ataca, inclusive, a própria justificativa da aquisição do 

serviço. A título de exemplo, esvaindo-se as responsabilidades vantajosas do contrato 

de locação, seria mais vantajoso para a CMJP comprar os veículos. 

 

 Não obstante, a forma como se dará o fornecimento de seguros, as 

responsabilidades envolvidas, os valores mínimos, estão dentro dos limites da 

conveniência e oportunidade da Administração, cabendo aos particulares que 

desejarem submeter-se ao certame, adequar-se ao interesse público, sempre dentro dos 

limites da legalidade. Deste modo, não compete ao impugnante estabelecer a forma do 

serviço pretendido, o qual será estabelecido segundo as normas editalícias.  

  

 Ante o exposto, acata-se, parcialmente, a impugnação.  

 

C. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO (Item 4.7 Termo de Referência)  

 

 Quanto à responsabilidade pelo custeio das multas, o argumento é incabível, 

tendo em vista que o item 4.7 deste Termo de Referência deixa claro que, “em função 

de infrações às legislações de trânsito, serão ressarcidas pela CMJP à locadora”. 

Diante disto, fica somente uma crítica quanto à forma do pagamento. Contudo, não há 

fundamento legal que vincule à Administração à forma sugerida, tratando-se de uma 

garantia discricionária para esta. 
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 No que tange à responsabilidade administrativa por infração de trânsito, dar-se 

razão ao impugnante, no sentido de esclarecer o procedimento quanto à transferência 

de responsabilidade ao condutor do veículo. 

 

 Ante o exposto, acata-se, parcialmente, a impugnação. 

 

 

João Pessoa/PB, 17/02/2023 

 

 

FLAVIO LIMA CARNEIRO 

Pregoeiro 

  


