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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: COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP. 

 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 
No dia 13/09/2017, às 14h08min, a Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu o pedido de 

impugnação ao edital de licitação em epígrafe, ver-se, portanto, que não foi observado o prazo legal para 

protocolo da mesma, intempestivamente. 
 

PRELIMINARMENTE 
 

Em preliminar, a Presidente da Comissão ressalta que ora impugnante não 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. O não preenchimento desses pressupostos 
ensejaria a sua rejeição de imediato.  Diante do exposto, a presente petição será respondida como 
esclarecimento. 
 
Subitem 23.7 do edital: 
 

23.7 Não serão conhecidos às impugnações e os recursos subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 

DOS FATOS 

 

Insurge-se a Recorrente COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO – COOMAP 
 
A impugnante apresentou consulta ao referido Edital, que foi devidamente enviada para o seguinte 
endereço eletrônico: compelpmc@gmail.com, em 08/09/2017. No entanto, até a presente data não 
obtivemos resposta. Ao realizar tais consultas, a Impugnante se baseou no item 25.26 do Edital. 
 
As respostas as referidas consultas são essenciais para que a Impugnante possa elaborar a sua planilha 
de preço e consequentemente, participar do certame de forma ampla e objetiva, pois caso contrario, teria 
seu direito de ampla participação no certame restringido.  
 

A Lei 8.666/93 em seu art. 3º, § 1º, dispõe sobre a ampla participação nos processos licitatórios, sem 

estipular vedação de qualquer natureza, como se observa da sua transcrição: 

 
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 
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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 e estabeleçam 

preferencias ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstancia impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato. 

 

É certo, assim, que os processos licitatórios são acessíveis a todas as sociedades que preencham os 

requisitos legais, na forma da lei, bem como que a administração pública deve seguir os termos da Lei e do 
Edital. 
 

DO PEDIDO 

 
A impugnante requer que “Face aos fundamentos acima expostos, requer a suspensão do certame 

licitatório deflagrado por meio do Edital n.º 065/2017, até que a Comissão de licitação responda, 

satisfatoriamente, as consultas realizadas pela Impugnante.”. 

 
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 não conhecer da impugnação apresentada 
pela empresa COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP para no 

mérito, acatar como pedido de esclarecimento e recusar a referida petição, 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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