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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: LOCALIZA RENT A CAR S/A. 

 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 
No dia 14/09/2017, às 10h55min, 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 LOCALIZA RENT A CAR S/A: 
 

1. PRAZO DE ENTREGA  
 
Conforme item V do Edital o prazo de disponibilidade dos veículos é de 10 (dez) dias contados da data de 
recebimento da Ordem de Serviço. 
 
Destaca-se que as locadoras atendem ainda a outras empresas e pessoas físicas onde é comum a 
utilização média dos veículos superior a 30 dias consecutivos. A importância disso é destacar que o prazo 
de trinta dias “após a solicitação” no item 3 no Anexo I do edital é inexequível por alguns motivos como 
disponibilidade de frota – uma vez que são atendidos vários tipos de clientes; logística – a locadora visa 
mitigar o custo de operação com o ponto ótimo de produtividade da frota para ter preços menores na 
locação, legislação – como não pode haver restrição geográfica e empresas de localidades diferentes de 
Resende /RJ podem participar do certame, os veículos deverão ser transferidos para esta cidade. 
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Ressalta-se que o prazo exigido no edital é inexequível por superar o prazo de logística e transferência, e 
se mantido, pode fornecer a algumas raras empresas e prejudicar inúmeras outras empresa. 
 
Observa-se que o prazo de entrega não poderá estar em desconformidades com as práticas de mercado 
de locação de veículos em relação ao produto 
 
É sabido que além do contrato administrativo, o instrumento formal que inicia a contratação é o empenho 
devidamente assinado pelo gestor competente e que demonstra a obrigação da locadora na execução da 
entrega do serviço licitado. 
 
Diante do exposto e da razoabilidade, resta comprovado que o prazo de trinta dias é inexequível e 
prejudicial a ampla competição, podendo impactar na participação de aventureiros ou somente empresas 
sediadas na cidade da contratante e que já saberiam que o certame  seria publicado com esta exigência e 
“guardariam “ o veículo com antecedência. Logo, diante da isonomia, o prazo deve ser de no mínimo 90 
(noventa) dias após a emissão de empenho, podendo ser aceitos veículos provisórios. Este é o prazo 
comum de mercado e também adotado por inúmeros outros órgãos no estado do Rio de Janeiro. 
 
A impugnante ressalta que a prática do mercado é a disponibilidade no tempo médio de 90 (noventa) dias 
corridos após a assinatura do contrato e disponibilidade do empenho do empenho. Existe ainda a 
possibilidade de aceitação de veículo provisório seminovo até a chegada do 0 km. 
 

2. ONEROSIDADE EXCESSIVA EM RAZÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS 
VEICULOS E TAXAS DE PEDÁGIO EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA POR 
PARTE DA CONTRATADA E OMISSÃO QUANTO AO REEMBOLSO DOS CUSTOS DE 
INFRAÇÕES DE TRÃNSITO 

 
Destaca-se que o edital em epigrafe visa a locação de veículos sem motorista da locadora, 
consequentemente os custos dos eventuais pedágios e infrações de trânsito ocasionadas pelos condutores 
da SECAD são de sua responsabilidade. A relação contratual será estritamente entre a Contratante 
(Município) e a licitante vencedora. 
 
Ressalta-se que além de constar a necessidade da Contratante arcar com os custos dos pedágios, o que 
por si só, além de ser um elemento subjetivo e com grande variação mensal, também não consta no edital 
as condições de reembolso das infrações de trânsito, representado onerosidade excessiva para a Licitante 
vencedora. Em relação ao segundo ponto, em decorrência das limitações definidas no Código de Trãnsito 
Brasileiro, somente é legítimo para o pagamento das referidas multas o proprietário do veículo e o 
respeitoso Município reembolsar a locadora. 
 
Há a necessidade de a proprietária efetuar o pagamento, dessa forma há garantia que o documento será 
devidamente atualizado anualmente, a incidência de multas eventualmente não pagas não desonera o 
proprietário de sua responsabilidade de manter a documentação do veículo regular, mesmo sobre 
alegação de que a responsabilidade pelo pagamento era do condutor. 
 
Dessa forma, é indispensável que a locadora efetue o pagamento das multas por infração de trânsito e a 
Câmara efetue o reembolso da despesa, conforme faculdade já prevista no mesmo documento. 
 
Por oportuno destacar, os orçamentos prévios para composição de preços de referência de locação e 
destinação de verba pela contratante não abrange os custos de eventuais pedágios e infrações de trânsito, 
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onde onere, pela singularidade do serviço licitado, a Contratante deve destinar verba para pagamento de 
eventuais infrações.  
 
Diante do exposto é solar que o edital é frágil e desfavorece as empresas, pois a ausência de verba a ser 
empenhada para pagamento de pedágios e infrações de trânsito gera custos ao privado. 
 

3. DA OBJETIVIDADE PARA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  
 
Outro ponto omisso no edital é o combustível dos veículos, onde, as locadoras disponibilizam os carros 
com tanque cheio da mesma forma deverão ser disponibilizados pela SECAD na entrega final e/ou 
substituições para manutenções preventivas e/ou corretivas. 
 
Destaca – se que a não previsão dessa condição no edital impactada diretamente em custos de 
elaboração da proposta, pois, mensurando ainda o custo a ser considerado nos preços das locações dos 
veículos. 
 
(..) 
 
Diante do exposto, previsão de devolução do veículo com tanque cheio ou reembolso em não ocorrência 
desta condição fundamental para composição do custo de produção que será apresentado na proposta 
comercial na licitação. 
 
DO PEDIDO 

 

1. Alterar o prazo para entrega dos carros zero quilômetro para no mínimo 90 (noventa) dias, 

enquadrando-se no prazo dispendido pelas montadoras para entrega de carros e regularização no 

Órgão de Trânsito. 
 

2. Inserir cláusula de responsabilidade por parte do órgão pelos pedágios aos quais forem incorridas. 

 
3. Incluir cláusulas de reembolso à contratante dos custos de infrações de transito e que possua 

destinação de verba para os custos de infrações de transito e que não onere o privado. 
 

4. Incluir obrigação de devolução após utilização ou substituição pela Contratada com tanque cheio 
e/ou da mesma forma que foram recebidos. 

 
DO JULGAMENTO 
 

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

2. As taxas de pedágio correrão por conta da Contratada. 
 

3. As despesas com infrações de trânsito para os carros locados sem motorista, serão de 
responsabilidade da CONTRATANTE, e infrações de trânsito para os carros com motoristas serão 
de responsabilidade da CONTRATADA; 
 

4. O Edital, assim como o Termo de Referência não preveem a obrigação, por parte da Contratante, 
em entregar os referidos veículos com tanque cheio em caso de substituição dos mesmos. 
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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 LOCALIZA RENT A CAR S/A 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. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 
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Pregoeira 
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Apoio 

 
 


