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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
PREGÃO N.º 065/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

 
OBJETO: Registro de Preço para Locação de Veículos Leves e Pesados (com Motorista e sem Motorista) 
para Transporte de funcionários em Serviço, Material, Documentos, Cargas e Outros, para atender as 
demandas da Prefeitura Municipal de Camaçari, bem como ao Convênio firmado com a Secretaria de 
Segurança Pública d estado da Bahia.  
 
IMPUGNANTE: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. 

 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 
No dia 12/09/2017, às 09h08min, a Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu o pedido de 

impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 

PRELIMINARMENTE 
 

Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante atendeu ao pressuposto para que se proceda à 

análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à representação da 

empresa ante a Administração Pública.  

 

DOS FATOS 

 

Insurge-se a Recorrente CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS 
LTDA: 
 

1. Da Inexistência de Minuta do Contrato 

 

Nos termos do art. 40, § 2º, III da Lei n.º 8.666/93 a minta do Contrato é parte integrante e 
obrigatória do Edital. Além disso, o fato é que o prévio conhecimento da minuta do contrato é 

indispensável para que as licitantes tenham ciência dos regramentos que deverão ser observados 

durante a contratação. Inobservante, o presente Edital não possui modelo da Minuta padrão de 

Contrato. Assim, considerando que o artigo 41, da Lei 8.666/93 dispõe que a Administração não 

pode descumprir as normas e condições previstas pelo Edital, e considerando que a minuta do 
Contrato deve constar como parte integrante do Edital, o qual vincula as partes, certo é que 

referido instrumento não poderá apresentar lacunas que prejudicarão o correto cumprimento das 

obrigações pelas partes. 

 

2. Da Insuficiência do prazo concedido para a Entrega dos Veículos e Documentos CRV 

 

A CS Brasil impugna o prazo de 10 (dez) dias fixados para entrega dos veículos e dos documentos 

indicados. Inequivocamente, em razão de circunstâncias externas que fogem ao controle da 

licitante vencedora, torna-se impossível o cumprimento de tais prazos, conforme será demonstrado 
a seguir. Inicialmente, importante frisar que, após a efetivação do contrato, com sua respectiva 
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assinatura pelas partes, a licitante vencedora poderá realizar o pedido de compra dos veículos e, a 

partir deste momento, ficará sujeita ao prazo de entrega estipulado pela respectiva montadora. 

Além disso, após a entrega dos veículos zero km pelas montadoras serão imprescindíveis diversos 
procedimentos que dispendem tempo considerável, como o faturamento, emissão de nota fiscal, 
emplacamento, além do transporte até os locais de entrega, sem falar nos prazos de fornecimento 

das próprias montadoras. Diante dessas circunstâncias, resta claro que o prazo de 10 (dez) dias 

fixado para entrega dos veículos não poderá ser mantido, pois somente poderá ser cumprido por 

licitantes que disponham previamente dos referidos veículos, prejudicando a busca pelo melhor 
preço pela Administração. Conclui-se, portanto, que o Edital não atende aos princípios da 
isonomia, da competitividade, da impessoalidade, da eficiência e da proposta mais vantajosa, 

violando o art. 3º da Lei 8.666/93 e o art. 37 da Constituição Federal. 

  

3. Do Termo Inicial de Vigência Contratual 

 

O Edital estabelece que o Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

assinatura. Contudo, é sabido que o Contrato será executado apenas a partir da entrega dos 

veículos à Contratante. Assim, se a pretensão da Contratante é de que o Contrato tenha vigência 
de 12 (doze) meses de “aluguel” é certo que se faz necessário retificar o Edital e seus anexos para 

fazer constar que o Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da entrega dos veículos, 
quando haverá o efetivo início da prestação dos serviços. Com efeito, levando-se em consideração 

a natureza jurídica dos contratos de locação, a licitante vencedora do certame apenas poderá 
faturar o valor do Contrato no mês seguinte à entrega dos veículos locados. 

 

4. Do Reajuste de Preços 

 

O artigo 40 da Lei 8.666/93, elenca requisitos obrigatórios para a formação do Edital de licitação. 
De natureza cogente, tais critérios deverão ser observados sob pena de ilegalidade. Pois bem, 

verifica-se que o presente Edital não trata do reajuste em tópico específico, não havendo 

disposição sobre este direito da contratada, em dissonância com o que dispõe a lei. O artigo 37, 
inc. XXI da Constituição Federal assegura a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos administrativos durante toda sua vigência e para dar efetividade ao mandamento 

constitucional, a Lei 8.666/93 prevê o “reajuste” como mecanismo de recomposição do referido 

equilíbrio ao contrato. Inequivocamente, a indicação do critério de reajuste é cláusula obrigatória 

do ato convocatório (art. 40, inc. XI) e necessária em todo instrumente de contrato (art. 55, inc. III). 

Temos ainda que o reajuste objetiva recompor o valor proposto pelo licitante em função do regime 
inflacionário, visando assim manter as condições efetivas da proposta, nos termos do artigo 37, 

XXI da Constituição Federal. Obviamente, há ilegalidade no certame face a ausência de previsão 

de reajuste do índice que deverá ser aplicado, sendo imprescindível a fixação de tais critérios para 

manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato.  

 

5. Da Regra da Responsabilidade da Contratada e Ausência de Coberturas Securitárias 

 

Apesar do Edital prever que a Contratada deverá ser responsabilizar por fazer a contratação de 

seguro para os veículos locados, não estipula quais são as coberturas essenciais para 
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cumprimento do item e qual deve ser o valor de cada uma dessas coberturas, o que impossibilita 

que os licitantes participem do certame em relação de igualdade, uma vez que tais informações 

são essenciais para a composição do preço da proposta, contrariando texto de lei federal e da 
Constituição Federal.  A ausência de informação sobre a contratação do seguro pode trazer 
prejuízos à Administração que terá que se submeter às coberturas contratadas a exclusivo critério 

da empresa vencedora. Além disso, é certo que a Contratada não pode ser responsabilizada por 

eventuais danos causados a terceiros pelos prepostos da Contratante na condução dos veículos 

objeto do Contrato, posto que, na forma dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade de 
reparar é daquele que causar o dano, se mostrando ilegal a previsão de transferência dessa 
responsabilidade de forma genérica e irrestrita à Contratada. A Contratada também não poderá ser 

responsabilizada por danos causados dolosamente pelos prepostos da Contratante ou decorrentes 

de atos ilícitos praticados pelos mesmos, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Ora, 
sabe-se que as indenizações advindas de acidentes de transito podem chegar a vultuosas 

quantias, considerando a gravidade das lesões das vítimas, a idade das mesmas, a quantidade de 
dependentes que possuem, eventual necessidade de pagamento de pensão, etc. assim, a 

previsão descrita causa grande insegurança jurídica à empresa que será contratada e prejudica a 

composição do preço, podendo, inclusive, acarretar grande desequilíbrio econômico financeiro do 
contrato, dependendo da incidência de sinistros com danos a terreiros ocorridos durante o 

cumprimento do mesmo. 
 

DO PEDIDO 

 

A impugnante requer:  

 

1. Impugna-se o Edital em razão da inexistência de minuta padrão do contrato que será formalizado 

pelas licitantes vencedoras. 

 

2. Requer que sejam alterados o Edital e seus anexos, para fixar o prazo de 90 (noventa) dias para 

entrega dos veículos e dos respectivos documentos, a contar do recebimento da ordem de serviço. 

 
3. Conclui-se a necessidade de ajuste da regra transcrita no Edital e em seus anexos, para fazer 

constar que a vigência contratual será de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega dos 

veículos. 

 
4. Requer que seja sanada a ilegalidade apontada, alterando-se o Edital para prever cláusula 

obrigatória referente ao reajuste do preço no prazo de 12 (doze) meses, com indicação do índice 

que deverá ser aplicado, adotando-se como data base para incidência do reajuste a data da 

apresentação da proposta ou do orçamento a que se referir. 

 
5. Requer a modificação do Edital para (I) estipular quais são as modalidades e os valores mínimos 

de cobertura que devem ser oferecidos pelo seguro exigido no Edital; (II) fixar que os prejuízos 

causados em decorrência de atos ilícitos ou dolosos realizados pelos usuários dos veículos 

locados, inclusive o pagamento de eventual franquia, sejam de integral responsabilidade da 

Contratante, bem como que os prejuízos causados à terceiros e a seus veículos não serão 

indenizados pela Contratada em qualquer hipótese. 
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DO JULGAMENTO 

 

1. O processo licitatório em epígrafe refere-se a uma licitação para Registro de Preço, sendo o 
instrumento contratual a Ata de Registro de Preço, anexo ao instrumento convocatório. Vale 
esclarecer que o Contrato ao qual o Edital faz menção é um mero documento que será firmado 
entre as partes no momento da emissão da Ordem de Serviço onde será solicitado os quantitativos 
necessários para atender a necessidade da Administração e o mesmo conterá as mesmas 
cláusulas, direitos e obrigações que já estão sendo estabelecidos na Ata de Registro de Preço, 
bem como no Edital e Termo de Referência. 

 

2. Os veículos deverão ser disponibilizados, impreterivelmente, em até 10 (dez) dias, contados após 
o recebimento da Ordem de Serviço. 

 
3. Conforme estabelecido no Edital e no Termo de Referência, o instrumento contratual celebrado 

durante a validade da Ata de Registro de Preço, terá vigência de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por até 60 (sessenta) meses.  

 
4. Os possíveis reajustes serão aplicados de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Decreto Federal 

7892/13 e Decreto Municipal 5742/14. 
 

5. A licitante deverá atender as exigências do Edital. a escolha da cobertura, da franquia, bem como 
os limites, ficarão a critério da Contratada, devendo ela assumir a responsabilidade por suas 
escolhas. As demais informações encontram-se disciplinada no subitem 5.3.1 do Termo de 
Referência: “5.3.1. No caso das despesas decorrentes da contratação dos veículos sem motorista, 
será de total responsabilidade da CONTRATADA as despesas com o transporte/reboque dos 
veículos quando necessário, encargos previdenciários e tributários decorrentes da execução do 
contrato, cabendo-lhe ainda, a inteira responsabilidade (civil e/ou penal), por quaisquer danos a 
terceiros, provenientes após apuração, de negligência resultante da prestação do serviço;    

 
DA DECISÃO 

 

Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos 

dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8.666/93, resolve conhecer da impugnação apresentada 
pela empresa CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA para 

no mérito julgar IMPROCEDENTE, mantendo as condições estabelecidas no instrumento convocatório, 

bem como a abertura do certame para o dia 15/09/2017 às 09h00min. 

 

  

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 14 de setembro de 2017. 
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