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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 256/2019 – COMPEL 

OBJETO: Locação de veículos para serem utilizados na Operação Força Tarefa em 

combate à violência no Município de Camaçari. 

 

DATA DE ABERTURA: 09/12/2019 

 

IMPUGNANTE: SOLUÇÃO LOGÍSTICA LTDA 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Publicado o instrumento convocatório, a empresa SOLUÇÃO LOGÍSTICA LTDA. 

apresentou impugnação no dia 04/12/2019. 

 

Dessa forma, nos termos do item 20.1 do edital e do art. 12, do Decreto 3.555/00, 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 
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DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO E JULGAMENTO 

 

Em apertada síntese, para fins didáticos, iremos tratar da Impugnação tópico a tópico: 

 

RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO: (1R) Aduz a Impugnante que é necessária a inclusão de 

cláusula, no instrumento contratual, especificando a restituição a eventual empresa 

contratada, de valores atinentes a multas de trânsito praticadas pelos agentes 

municipais, vez que o objeto da contratação pretendida pela Administração não prevê 

fornecimento de motoristas. 

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: De logo, é correto o entendimento de que a 

responsabilidade pelas multas sejam atreladas aos respectivos agentes municipais, 

pelos próprios fundamentos trazidos na peça irresignatória da Impugnante. 

 

Acontece, porém, conforme admitido pela própria empresa na sua peça, o Termo de 

Referência que seguirá como anexo do instrumento contratual, prevê em seu item 

6.21 e ss., que as multas serão reembolsadas à Contratada, quando comprovada a 

responsabilidade do agente, vejamos: 

 

6.21 Infrações à Legislação de Transito  

6.21.1 A CONTRATADA, sempre que receber notificações de 

infração de trânsito, deverá encaminhá-las ao 

CONTRATANTE para que este identifique o condutor 

responsável pela infração.  

6.21.2 A notificação de infração de trânsito deverá ser 

encaminhada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE em até 5 
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(cinco) dias corridos, após o seu recebimento, para identificação 

do condutor.  

6.21.3 Caberá ao CONTRATANTE enviar ao órgão de trânsito 

competente, dentro do prazo legal, a documentação necessária 

contendo a identificação do condutor infrator, condicionado ao 

cumprimento do prazo estabelecido no subitem anterior, quando 

comprovada a responsabilidade por parte do CONTRATANTE.  

6.21.4 Caberá ao CONTRATANTE adotar as providências 

cabíveis para a devida apresentação dos recursos das 

multas de trânsito, quando comprovada a responsabilidade 

por parte do CONTRATANTE.  

6.21.5 Caberá a CONTRATADA efetuar o pagamento de 

multas até o seu vencimento e encaminhar o comprovante 

de pagamento à CONTRATANTE  a qual deverá reembolsar à 

CONTRATADA se comprovada a responsabilidade por parte 

do CONTRATANTE e o recurso não for julgado procedente. 

 

(GRIFAMOS) 

 

Ora, estão perfeitamente dispostos os procedimentos atinentes ao processo de 

pagamento de multas de trânsito, de modo que não há motivos para os referidos 

questionamentos. 

 

Isso porque, repete-se, o Termo de Referência seguirá como anexo ao contrato e 

deve ser tido como parte integrante deste, como se as suas disposições estivessem 

transcritas no referido instrumento que será celebrado e, portanto, vinculando ambas 

as partes à sua observância. 

 

Por esta razão, improcedente a alegação da Impugnante. 

 

RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO: (2R) Alega a Impugnante que o edital prevê disposições 

que estabelecem integral responsabilidade da contratada, de modo a transferir a 

responsabilidade estatal objetiva. 

 



 

 
 

 

 4

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DECISÃO FUNDAMENTADA: De logo, é salutar esclarecer que a interpretação da 

Impugnante está equivocada, pois, diferente do que impõe nas suas alegações, as 

disposições mencionadas como sendo abusivas (6.9 e 10, alínea “o” do edital), 

versam tão somente acerca de condições comumente abordadas em sede de 

contratações cujo objeto é a locação de veículos. 

 

Como cediço, para contratação do referido objeto é pratica adotada em licitações de 

qualquer ente licitante, a transferência das responsabilidades por danos decorrentes 

do uso dos veículos à empresa contratada que, em regra, por sua vez, se faz valer da 

contratação de seguro total para os casos de roubo, furto, colisão, incêndio, incluindo 

proteção adicional de danos materiais de bens de terceiros e danos pessoais a 

terceiros e aos ocupantes do veículo. 

 

Acontece que, no âmbito do PP 148/2018 ora em análise, as disposições ressaltadas 

por esta Impugnante versam acerca da mesma transferência acima referida, porém, 

admitindo-se que a própria empresa que venha a ser contratada faculte o modo de 

proceder com as ocorrências. 

 

Isso porque o edital em comento prevê condições que permitem a assunção da 

responsabilidade atribuída à Contratada, mediante contratação de seguro, senão 

vejamos alguns dispositivos do termo de referência: 

 

6.3 Caberá a CONTRATADA entregar os veículos solicitados, 

juntamente com os seguintes documentos:  

 

a) Certificado do Registro do Veiculo - CRV com licenciamento 

atualizado;  

 

b) Apólices dos Seguros, se for o caso; 

(...) 

 

6.19 Seguro Proteção  
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6.19.1 A CONTRATADA poderá optar por contratar apólice 

de seguro junto ao mercado ou arcar por conta própria com 

as despesas referentes ao seguro dos veículos, cabendo, 

contudo, especificar sua opção na assinatura do contrato.  

 

6.19.2 A CONTRATADA poderá optar pelos valores de 

franquias e limites de coberturas que desejarem. Entretanto, 

todas as despesas (superiores ou não aos limites 

escolhidos) serão de responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive danos materiais de bens de terceiros e danos 

pessoais a terceiros, bem como aos ocupantes do veículo. 

(...) 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

j) Entregar os veículos com a respectiva documentação de 

porte obrigatório, bem como o comprovante da apólice de 

seguro, se for o caso. 

(...) 

 

m) A CONTRATADA poderá optar por contratar apólice de 

seguro junto ao mercado ou arcar por conta própria com as 

despesas referentes ao seguro dos veículos, cabendo, 

contudo, apresentar a apólice se esta for a opção. n) Se a 

CONTRATADA optar por contratar apólice de seguro junto 

ao mercado, poderá optar pelos valores de franquias e 

limites de coberturas que desejar. Entretanto, todas as 

despesas (superiores ou não aos limites escolhidos) serão 

de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive danos 

materiais de bens de terceiros e danos pessoais a terceiros, 

bem como aos ocupantes do veículo 

 

Nesse contexto, por óbvio, a licitante que pretender participar do processo licitatório 

deverá considerar tais detalhes para fins de elaboração da sua proposta, por força do 
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quanto previsto no Anexo II – Proposta de Preços (Modelo), através da qual a licitante 

declarará a inclusão de todos os custos diretos e indiretos no seu preço, vejamos: 

 

“Declaramos que concordamos e atenderemos todas as 

exigências do edital e seus anexos e que nos preços ofertados 

estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do 

objeto desta licitação, tais como: os custos com seus 

profissionais envolvidos na execução do objeto da licitação; 

tributos; emolumentos; contribuições sociais, fiscais e 

parafiscais; fretes para entrega de quaisquer materiais 

CIF/Camaçari; seguros; encargos sociais e trabalhistas; 

equipamentos de proteção individual e demais despesas 

inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, 

rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo 

quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para 

efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 

determinados pela autoridade competente.” 

 

Dessa forma, improcedente a alegação da Impugnante. 

 

RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO: (3R) Alega, por fim, a necessidade de inclusão, no 

contrato, de cláusula constando a formatação do reajuste anual de preços pela 

prestação dos serviços pretendidos pela Administração, por se tratar de condição 

obrigatória. 

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Acerca deste tópico, cumpre salientar que, é de 

conhecimento geral que o reajuste inflacionário a que se refere a Impugnante, trata-se 

de garantia constitucional estabelecida no art. 37, XXI da CF/88, vejamos: 

 

“as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 

de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta...” 
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Dessa forma, é cristalino que a ausência da previsão contratual quanto ao referido 

reajustamento não pode ser utilizada como forma de engessar os valores iniciais da 

proposta da eventual contratada, sob pena de quebra dos deveres da Administração 

Pública de zelar pela boa-fé objetiva e de se evitar o enriquecimento sem causa do 

Poder Público. 

 

A própria fundamentação trazida pela Impugnante, qual seja, referente ao Acórdão 

7184/2018 Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, estabelece essa 

diretriz, verbis: 

 

“...eventual ausência de cláusula de reajuste de preços não 

constitui impedimento ao reequilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, sob pena de ofensa à garantia inserta no art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal, bem como de 

enriquecimento ilícito do erário e consequente violação ao 

princípio da boa-fé objetiva”  

 

Do exposto, não será acolhido o pedido de inclusão formulado pela Impugnante, vez 

que, o histórico de concessões de reajustes inflacionários sem previsão contratual 

deste município ratifica a observância ao entendimento jurisprudencial atinente ao 

tema, de modo que eventual direito poderá ser oportunamente exercido. 

 

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 SOLUÇÃO LOGÍSTICA LTDA 

 

É o parecer, SMJ. 
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Camaçari/BA, 06 de dezembro de 2019.  

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza 
Silva 

Presidente/Apoio 
 

Aline Oliveira da Silva 
Almeida 

Pregoeira 
 

 
 

Aricele Guimarães 
Machado Oliveira 

Apoio 
 

Vanuzia da Silva 
Guedes 
Apoio 

 

 


