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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
 
PREGÃO N.º 002/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de  transporte de 
passageiros, para atender às necessidades do Transporte  Social Técnico e Universitário- TSTU, destinado 
aos estudantes universitários e  de cursos técnicos residentes no Município de Camaçari, em atendimento ao 
Decreto Municipal n° 4716, de 29 de janeiro de 2009. 
 
DATA DE ABERTURA: 22/03/2017 
 
RECORRENTE:NOVISA TRANSPORTES RODOVIARIOS ESERVIÇOS LTDA - EPP 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 20/03/2017 às 08h17min, a secretaria da Coordenação de Materiais e Patrimônio – 
CMP recebeu o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, intempestivamente, 
de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93, Art. 41, §2º e subitens 20.1 e 20.2 do edital.  
 
Lei Federal n.º 8.666/93, Art. 41, §2º:  
 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
: 
: 
§ 2º. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 
realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

 
Subitens 20.1 e 20.2 do edital: 
 

20.1 23.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a Prefeitura 
Municipal de Camaçari, aquele que não protocolar na Comissão Central Permanente de 
Licitação – COMPEL (horário de atendimento das 8h às 14h), até 02 (dois) dias úteis antes da 
data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e irregularidades que o viciou. 
 

20.2 Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará 
como recurso, recebendo tratamento como mera informação. 

 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora licitante não atendeu ao pressuposto para que se 
proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
sua tempestividade e original do contrato social e do represente legal da empresa. Diante do 
exposto, a presente petição será respondida como mero esclarecimento. 
 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL  

Página 2 de 3 

 

 
 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a empresa NOVISA TRANSPORTES RODOVIARIOS E  SERVIÇOS LTDA - EPP alegando 
que: 
 
" ...E exigido as empresas que façam serviço de transporte dos alunos conforme roteiros, itinerário e 
horários preestabelecidos neste Edital e seus Anexos, sendo o pagamento efetuado por diária, podendo 
nos demais dias e horários a  empresa utilizar seus veículos e Motoristas em outros serviços 
remunerados motivo pelo qual as despesas com os grupos A, B, C, D, E e Fdo Anexo XI não podem ser 
computadas como exclusivas desteserviço tão pouco pode ser mensurado qual parcela é de exclusiva 
participação deste contrato." 
 
"Sendo assim o fosse estaria caracterizado o uso mensal e exclusivo por parte da Prefeitura Municipal 
de Camaçari dos veículos e motoristas bem como sua Unidadede Fornecimento seria Mês e não Diária 
como exigido em Edital.” 
 
" Há ainda o descasamento da quantidade de Diárias a ser contratada mediante está Licitação de 190 
(cento e noventa) e o ano tem 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias como mensurar tamanha 
diferença em planilhas? Como serão divididas as 190 (cento e noventa) diárias a razão de 12(doze) 
meses? Senão há equivalência entre a quantidade de aulas e os meses do ano tendo assim cada mês 
um quantitativo diferente de diárias?" 
 
DO PEDIDO 
 
Verifica-se que a recorrente requer " que seja esclarecido qual o modelo a seguir na confecção da 
Proposta de Preços, além da reformulação do Edital e Reposição do prazo para realização do certame, 
conforme legislação" 
 
 
DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 
Inicialmente, aPregoeira buscou confeccionar um edital com base no Termo de Referência elaborado 
pelo orgão solicitante, com objetivo  de contemplar o interesse público, em conformidade com os ditames 
legais e visando obter a proposta mais vantajosa.  
 
A Comissão esclarece que foi disponibilizado no Anexo XI do Edital  os itens e aspectos da planilha de 
composição de custos e que os mesmos deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a 
margem de lucro pretendida. Sendo assim a licitante vencedora do certame assinará contrato de 
12(doze) meses com a Administração e sua projeção de custos e lucrosdeverão ser aferidas em sua 
proposta de preços, levando em conta oseu valor global, em virtude do tipo de serviços a serem 
prestados existem custos que são de exclusividades da licitante e os aspectosdos mesmos deverão ser 
apontados conforme previsão editalícia.Em tempo, a Comissão esclarece que ponto abordado acerca 
"...despesas com os grupos A, B, C, D, E e F do Anexo XI não podem ser computadas..." não condiz pois 
como já mencionado a referida licitante assinará um contrato de 12(doze) meses e esta prestará um 
serviço que é inerente a contabilização dos custos ser por diária, a fiel execução do objeto deverá está 
consoante aos encargos provenientes ao tipo de serviço a ser prestado. Enfim o tipo de contratação a 
ser licitada se faz homólogo aos grupos solicitado no Anexo XI do Edital. 
 
Ademaisacerca do quantitativo do período das diárias, como explícito no Edital será de 190 dias, a 
saber, que de modo algum encontra-se equivocada, pois o período de 190 dias trata-se dos dias úteis no 
ano, levando em consideração a semestralidade das aulas, bem como o período de recesso das 
instituições. Ficando claro que tanto o período quanto a unidade de fornecimento estão correlatos. 
Ressalta-se que este ponto já fora questão de impugnação outrora e o mesmo foi respondido e 
disponibilizado no Portal de Compras do Município, no mesmo campo de disponibilização do Edital. 
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O modelo disposto para preenchimento da Proposta de Preços, encontra-se disponível no Anexo II do 
Edital. Por fim, vale salientar que o Edital disponibilizou os itens e os aspectos para a confecção da 
planilha de composição de custos, conforme Anexo XI, bem comosugestão de modelo de planilha  para 
preenchimento da mesma. 
 
DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, na melhor doutrina e nos 
dispositivos das Leis federais nº 10.520/02 e 8666/93, resolveu não conhecer da impugnação 
apresentada pela empresa: NOVISA TRANSPORTES RODOVIARIOS ESERVIÇOS LTDA - EPP  para 
no mérito acatar como pedido de esclarecimento, mantendo o inteiro teor do Edital do PP 002/2017. 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 21 de março de 2017. 
 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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