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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0171/2020 

 

OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços de locação de ambulâncias tipo A, para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde do Município, como parte das ações de combate a Pandemia de 

COVID-19. 

 

DATA DE ABERTURA: 21/10/2020 

 

IMPUGNANTES: ANDREIA GOMES DE LIMA e UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS 

S.A 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Publicado o instrumento convocatório, a Sra. ANDREIA GOMES DE LIMA e a 

UNIDAS VEÍCULOS apresentaram impugnações nos dias 19/10/2020 e 20/10/2020, 

respectivamente. 

 

Dessa forma, nos termos do item 14.2 do edital, a impugnação da Sra. ANDREIA é 

tempestiva, ao passo que, considerando a data inicialmente marcada (21/10/2020) 

para abertura do certame, a impugnação da UNIDAS é intempestiva. 

 

De qualquer forma, mesmo diante da intempestividade relatada, em virtude da 

suspensão/adiamento da sessão, serão ambas as peças devidamente apreciadas. 

 

Sem mais, reproduzindo trechos das impugnações em apertada síntese, segue 

abaixo o posicionamento deste(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio. 
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2. DAS RAZÕES DAS IMPUGNAÇÕES 

 

As impugnantes, resumidamente, requerem que seja alterado/ajustado o Edital, em 

relação a: adoção do SRP; definição de modo de disputa;  exigência de qualificação 

econômico-financeira; condições de pagamento (juros e multa); e prazo de entrega do 

objeto. 

 

3. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA SRA. ANDEIA GOMES DE LIMA 

 

3.1 Da adoção do Sistema de Registro de Preços - SRP 

 

Quanto a adoção do SRP, por tratar-se de tópico passível de esclarecimento quanto 

ao enquadramento às hipóteses de adoção prevista no Decreto 7892/2013, 

submetemos à manifestação do setor técnico competente, que ressaltou o seguinte:  
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Dessa forma, confirmando-se a presença de requisito de que trata o Decreto, qual 

seja, necessidade de contratação sob demanda, cujo quantitativo total a ser 

consumido é impossível de se definir previamente, temos que a adoção do SRP se 

revela pertinente. 

 

Ademais, em que pese a confirmação acima, foi identificada a necessidade de ajuste 

do modelo de proposta anexo ao edital, de modo que, visando promover a necessária 

publicidade e ampliar a possibilidade de participação/competitividade no certame, 

será novamente publicado o instrumento convocatório, repetindo-se o prazo entre a 

publicação e a nova data da sessão. 

 

3.2 Da definição do modo de disputa 

 

No que se refere ao Decreto nº 10.024/2019, em que pese a tendência dos editais 

desse município naturalmente se sujeitarem a referida norma, em relação ao presente 

Pregão 171/2020, cumpre salientar que o edital já prevê premissas do diploma 

mencionado, de modo que ficam ratificados os respaldos normativos estabelecidos, 

quais sejam: 

 

 

 

Em relação ao modo de disputa, esclarecemos, pelo teor vinculante deste julgamento, 

que se aplica o critério tradicional do Portal de Compras do Banco do Brasil (modo 

aberto) que, de regra, prevalece nas licitações desta municipalidade, cujos lances são 
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abertos e visualizados por todos os licitantes, em tempo real, durante toda a disputa, 

garantindo-se a oportunidade para que todos possam melhorar suas ofertas. 

 

Além disso, quanto a diferença de preços dos lances, diferente do alegado na peça 

irresignatória, o edital é de clareza solar.  

 

Para elucidar toda e qualquer dúvida, vejamos as disposições contidas nos itens 9.4 a 

9.7, litteris: 

 

 

 

Diante do exposto, não deve ser acolhida a alegação de que o edital é omisso, muito 

menos que prevê disposições que acarretam condições de sigilo. Com a devida vênia, 

trata-se de uma ilação totalmente infundada. 

 

3.3 Da participação de empresa em recuperação judicial 

 

Afirma a impugnante, que ao tratar da qualificação econômico-financeira, o Edital 

“veda a participação de empresa em recuperação judicial já que determina a 

apresentação de certidão negativa, sem ressalva a aceitação de plano de 

recuperação judicial”. 

 

Da análise do referido tópico, temos que a Impugnante se equivoca na interpretação 

do conteúdo do dispositivo do edital, vez que, ao contrário do alegado, não há 

qualquer tipo de restrição à participação das empresas em recuperação judicial. 



 

 

 5 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

A disposição contida no item 11.2.4, alínea “a” é mera réplica do que dispõe o trecho 

inicial do art. 31, inciso II, da Lei nº 8.666/93, não significando, portanto, que no 

âmbito das licitações desta municipalidade há um posicionamento no sentido de 

impedir a participação de empresas em recuperação judicial. 

Pelo contrário, é cediço que há entendimento pacificado nos tribunais brasileiros, a 

exemplo do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que estabeleceu: 

"5. O escopo primordial da Lei n. 11.101/2005, nos termos do art. 47, é 

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica. 

6. A interpretação sistemática dos dispositivos das Leis n. 

8.666/1993 e n. 11.101/2005 leva à conclusão de que é possível uma 

ponderação equilibrada dos princípios nelas contidos, pois a 

preservação da empresa, de sua função social e do estímulo à 

atividade econômica atendem também, em última análise, ao interesse 

da coletividade, uma vez que se busca a manutenção da fonte 

produtora, dos postos de trabalho e dos interesses dos credores. 

7. A exigência de apresentação de certidão negativa de 

recuperação judicial deve ser relativizada a fim de possibilitar à 

empresa em recuperação judicial participar do certame, desde 

que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade 

econômica.” (AREsp 309.867/ES, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 

08/08/2018) 
 

(GRIFAMOS) 

 

Do exposto entende-se que o referido tópico da Impugnação ora em voga não impõe 

a necessidade de modificação do item questionado, ficando, pelo próprio efeito 

vinculante inerente ao presente julgamento, ratificada a possibilidade de participação 

de empresas em recuperação judicial, desde que apresente documento apto a 
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comprovar o requisito estabelecido em julgados do TCU, conforme o exemplo do 

acórdão utilizado pela própria impugnante em sua peça irresignatória, vejamos: 

“é possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde 

que amparada em certidão emitida pela instância judicial 

competente, que certifique que a interessada está apta econômica 

e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos 

da Lei 8.666/93.” (Acórdão 1201/2020 – Plenário) 
 

(GRIFAMOS) 

 

4. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A 

 

4.1 Da suposta ausência de cláusula de condição de pagamento 

 

Aduz a Impugnante que o edital não dispõe de cláusula(s) para possibilitar o eventual 

reajuste de preços, tampouco prevê a possibilidade de aplicação de multa e juros 

decorrentes de atrasos nos pagamentos pela Administração pública. 

 

Quanto aos juros e multa, informamos que o Edital está de acordo com o padrão 

utilizado nas licitações deste município e de acordo com as prerrogativas típicas do 

Poder Público, de modo que não será acatado o pleito da Impugnante. 

 

Em relação a condição de reajuste de preços tratada pela Impugnante, é de 

conhecimento geral que o reajuste inflacionário a que se refere, 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. 

 

Vejamos a diretriz estabelecida pelo Tribunal de Contas da União – TCU, através do 

Acórdão 7184/2018 - Segunda Câmara: 

 

“...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, na estrita 

observância das regras estabelecidas na legislação e jurisprudência. 

 

4.2 Da suposta inexequibilidade do prazo de entrega do objeto 

 

Alega a impugnante que o prazo de 15 (quinze) previsto no edital para entrega do 

objeto é inviável, pois na conjuntura atual de pandemia a fabricação de veículos se 

encontra com pedidos acumulados, arrematando que considerando que “o veículo 

tem que ser encomendado, faturado, transportado, adaptado, licenciado, não há como 

atender a estas demandas...” 

 

No que concerne ao prazo questionado, cumpre ressaltar que a sua fixação é uma 

discricionariedade da Administração, que a fará conforme suas necessidades, 

considerando a prática do mercado e visando sempre o interesse público. 
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A Área Técnica requisitante foi instada a se manifestar acerca do pleito e resolveu 

acatar com o tópico para modificar o referido prazo, senão vejamos: 
 

 
 

Dessa forma, com base na manifestação do setor técnico requisitante, será acolhido o 

pleito da Impugnante, alterando-se o prazo de entrega definido no instrumento 

convocatório para 20 (vinte) dias. 

 

5. DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, com base nos princípios da 

vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, competitividade e nos termos da 

Lei 10.520/02, do Decreto 5.450/05 e da Lei Municipal 803/2007, resolvem julgar 

PARCILMENTE PROCEDENTES as impugnações interpostas pela Sra. ANDREIA 

GOMES DE LIMA e pela empresa UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A, devendo o 

edital ser novamente publicado em face das modificações tratadas nos tópicos 3.1 e 

4.2 deste documento. 

 

Camaçari/BA, 26 de outubro de 2020. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza 
Silva 

Presidente/Apoio 

Monique de Jesus 
Fonseca Senra 

Pregoeira 

Priscila Lins dos 
Santos 
Apoio 

Vanuzia da Silva 
Guedes 
Apoio 

Thatiana Campos 
Dacctes 
Apoio 

 


