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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 249/2019 – COMPEL 

OBJETO:Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para a 

execução dos serviços de locação de veículos diversos, para transporte de pessoal, 

materiais, documentos, cargas e outros, para atender às necessidades para execução 

das demandas da Secretaria de Serviços Públicos - SESP. 

 

DATA DE ABERTURA: 04/12/2019 

 

IMPUGNANTE: LOCALIZA RENT A CAR S/A 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Publicado o instrumento convocatório, a empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A 

apresentou impugnação no dia 28/11/2019. 

 

Dessa forma, nos termos do item 23.1 do edital e do art. 12, do Decreto3.555/00, a 

impugnação apresentada pela referida empresa foi tempestiva. 

 

Sem mais, segue abaixo o posicionamento deste(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, 

após manifestação da área técnica competente. 

 

DO PEDIDO 

 

a. Alteração do julgamento dos itens de serviço sem similaridade, ou seja, os 

itens 04, 05 e 06 do Lote 1, tendo em vista que são vans e micro-ônibus com 

motoristas da Locadora para transporte de passageiros deverão compor o 

Lote 2 que possui ônibus, bem como contemplam, também, serviço de 

motoristas da Locadora; 
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b. Excluir a exigência de registro no CRA para as locações sem motorista; 

  

c. Alteração de exigência de que os carros sejam exclusivamente na cor branca, 

podendo ser da cor branca ou prata, caso não seja demonstrada a 

impossibilidade das exigências; 

  

d. Inclusão dos itens omissos, portanto, da responsabilidade do órgão nos casos 

de mau uso dos, bem como qual o volume de veículos por participante do 

Registro de Preços. 

 

DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO E JULGAMENTO 

 

RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO: (1R) Ocorre que, o Edital apresenta julgamento por lote 

com itens de serviço sem qualquer similaridade, uma vez que, os itens 04, 05 e 06 do 

Lote I são vans e micro-ônibus, com motoristas da Locadora para transporte de 

passageiros. Todavia, esses itens devem compor o Lote 02, uma vez que possuem 

ônibus e todos os itens contemplam motoristas da Locadora inclusos. 

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: A licitação foi dividida em lotes segundo as 

necessidades administrativas do Município. Levando-se em conta a gestão de 

contratos, de ganho de escala e segurança operacional, o Município não pode 

concentrar todas as suas necessidades em lotes estanques, sendo imprescindível 

que possa contar com ações de contingência para o atendimento de suas finalidades, 

situações essas já enfrentada por essa Administração Municipal. 

 

Deste modo, concentrar todos os veículos com motoristas num único lote poria em 

risco as ações do Município. Assim é que, se uma licitante que venha a ser contratada 

em um dos lotes, deixar de cumprir suas obrigações ou enfrentar qualquer dificuldade 

que a impeça de executar fielmente o contrato, o Município, a despeito de poder punir 

a contratada, deve continuar apto a executar suas atividades fim, podendo, em sede 

de contingenciamento, manter suas atividades com os contratos que detiver.  
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Todos os veículos tem características condizentes como o objeto licitado, veículos 

diversos, bem como a justificativa presente no Termo de Referência, não podendo a 

administração pública moldar suas demandas administrativas e operacionais às de 

terceiros.  

 

Por esta razão, improcedente a alegação da Impugnante. 

 

RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO: (2R) Sendo assim, para os casos que a locação não 

preveja a contratação de motoristas, não há razão de existir a exigência do registro no 

CRA, isso porque, a própria Resolução Normativa do Conselho Federal de 

Administração – CFA – Nº 464, de 22 de abril de 2015 dispõe sobre os requisitos 

indispensáveis para as Pessoas Jurídicas registradas nos CRAs. 

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Os dois Lotes preveem itens locação de veículos com 

motoristas por conta da contratada, assim sendo, por se  tratarem  de  Locação  de  

veículos  com  mão  de  obra (motoristas),  a  exigência  do  CRA  torna-se 

necessária, em virtude do registro ser condição para a constituição e operação das 

empresas, entidades ou  escritórios  técnicos  que  explorem,  sob  qualquer  forma,  

atividades  privativas  do  Administrador,  de acordo com o Art. 15, da Lei Nº 4.769/65, 

do Art. 12 do Regulamento - Decreto Nº 61.934/67 e do Art. 1 da Lei Nº 6.839/80. 

 

Dessa forma, improcedente a alegação da Impugnante. 

 

RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO: (3R) Ainda no termo de referência, na descrição das 

características necessárias de cada veículo, foi indicado que os mesmos devem ser 

na cor branca, ocorre que, exceto se efetivamente comprovada a real necessidade do 

órgão, a definição de cor dos carros configuram mais uma vez flagrante desrespeito 

ao princípio da ampla competitividade. 

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: A referida exigência foi feita apenas para os veículos a 

serem fornecidos na condição de 0 Km, não foi exigida cor metálica ou perolizada, 
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apenas que seja branco, sem nenhuma dificuldade, ônus ou custo adicional as 

licitantes. 

 

Tal exigência deve-se exclusivamente aos padrões de plotagem desta administração 

Municipal (conforme Item 10.10 do Anexo I - Termo de Referência), facilitando assim 

a correta identificação e fiscalização do uso adequado dos veículos, não apenas por 

parte dos órgãos de controle públicos, bem como por todos os munícipes.  

 

Não há previsão de entrega imediata para nenhum dos itens, conforme disposto no IV 

– Dados do Edital, onde consta expressamente o prazo de entrega de 60 (sessenta) 

dias úteis, que se revela mais que suficiente para aquisição e entrega dos veículos, 

seja por parte de grandes empresas como a Impugnante, bem como por parte de 

pequenas empresas. 

 

Tal prazo foi estipulado de modo a permitir o maior números de empresas, ampliando 

a competitividade e não o contrário como alegado. 

 

Do exposto, improcedente a alegação da Impugnante. 

 

RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO: (4R) Conforme já disposto no item contextualização da 

presente impugnação o Edital do certame encontra-se omisso por não constarem as 

condições referentes a responsabilidade de indenização para os casos de mau uso; 

tampouco em relação ao volume de veículos por participante do Registro de Preços, 

em desacordo com o art. 40 da Lei 8.666/93. 

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: As propostas devem ser elaboradas segundo as 

condições previstas no instrumento convocatório. Para tanto, encontram-se no Anexo 

I – Termo de Referência, no Item 4. Especificação dos veículos,os quantitativos a 

serem licitados. 
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É cediço que o Registro de Preços não obriga a Administração Pública Municipal a 

firmar as contratações que deles poderão advir, logo não obriga estimativa de divisão 

de volume de veículos por participante.  

 

No Item 10. Obrigações da Contratante, do referido Termo de Referência, encontram-

se todas as obrigações da Contratante, as quais devem ser levadas em consideração 

na formulação das propostas. 

 

Dessa forma, improcedente a alegação da Impugnante. 

 

DA DECISÃO 

 

Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do 

edital, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor 

doutrina e nos dispositivos da Lei 10.520/02, c/c Decreto 3.555/00 e c/c a Lei 

8.666/93, resolve JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pela 

empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A 

 

É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari/BA, 03 de dezembro de 2019. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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Presidente/apoio 
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Apoio 
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Apoio 
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