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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 148/2018 – COMPEL 

OBJETO:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 

veículos para transporte de pessoalem serviço, materiais, documentos e outros, de acordo com 

as exigências constantes no termo de referência, paraatender as demandas da Prefeitura 

Municipal de Camaçari/BA. 

DATA DE ABERTURA: 03/09/2018 

IMPUGNANTE:TRADEKAR TRANSPORTES E VEÍCULOS LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A abertura do certame está designada para 03/09/2018, a Impugnante protocolou sua petição 

em 20/08/2018, portanto tempestiva a impugnação. 

DO PEDIDO 

“requer a impugnante: 1º. que seja recebida a presente impugnação ao edital na forma da Leio; 2º. 

Que lhe seja dado provimento no sentido de alterar os itens aqui apontados como viciados, 

especialmente para que o objeto da licitação seja dividido em lotes que contemplem veículos com as 

mesmas características, ou ao menos mais próximas umas das outras”. 

DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO E JULGAMENTO 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R) que o item 4.2.b do edital menciona impedimento à 

participação de empresas que estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações, 

porém não faz referência ao instituto da Recuperação, assim sendo é necessária a retificação 

deste item.DECISÃO FUNDAMENTADA: a redação do edital é clara. Nada obstante, a 

própria lei 8.666/93 menciona certidão de falência ou concordata, o que não significa que esteja 

a critério da Administração permitir ou não participação de empresas em Recuperação, nem 

significa que a Lei tenha pretendido autorizar a sua participação. Ademais, a inclusão ou não de 
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termos além dos já incluídos na cláusula não tem qualquer repercussão prática no certame, 

posto que a certidão exigida no art. 31, II da Lei 8.666/93 somente poderá ser apresentada com 

um única formalidade, que é aquela escolhida pelo órgão emissor, a qual será única e suficiente 

comprovadora da situação da licitante quanto à qualidade em comento. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO:(2R) o edital no item 7.4 garante às microempresas e empresas 

de pequeno porte o tratamento diferenciado da LC 123/2006, mas não exige nenhuma 

comprovação do enquadramento atualizado, como exige o art. 3º do mesmo diploma legal. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: evidente que a simples declaração de ser EPP ou ME não 

torna uma empresa como tal. A licitante deverá comprovar, oportunamente, o seu 

enquadramento como ME ou EPP, nos termos exigidos no edital. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO:(3R) que o edital equivoca-se em diversos pontos, inclusive 

logo na sua introdução (cláusulas III e VII), assim como nos itens 8.14, 10.6 e cláusula 1 do 

Termo de Referência, dentre outros, ao dar à locação a natureza jurídica de prestação de 

serviço, estando assim viciado e merecedor de retificação, inclusive para evitar que ao futuro 

contratado seja imputada a cobrança de imposto sem fato gerador, no caso o ISS. DECISÃO 

FUNDAMENTADA: a tributação das empresas se dará na forma da legislação aplicável. As 

disposições do edital foram minudentemente conformadas à Lei e estão em perfeita 

consonância com o atual entendimento dos tribunais superiores, não havendo que se falar em 

alteração por questões tributárias ou outras quaisquer. Ademais, vale ressaltar que o presente 

contrato também tem como objeto a locação de mão-de-obra, sobre a qual incide ISS. 

Improcedente a impugnação. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO:(1R)(4R) que no presente processo nada justifica a inclusão de 

veículos tipo “sedan” ou “leves de carga para três pessoas”, no mesmo lote de “ônibus” e 

“vans”.DECISÃO FUNDAMENTADA: A licitação foi dividida em lotes segundo as 

necessidades administrativas do Município. Por uma questão de segurança operacional, o 

Município não pode concentrar todas as suas necessidades em lotes estanques, sendo 

imprescindível que possa contar com ações de contingência para o atendimento de suas 

finalidades. Assim é que, se uma licitante que venha a ser contratada em um dos lotes, deixar 

de cumprir suas obrigações ou enfrentar qualquer dificuldade que a impeça de executar 

fielmente o contrato, o Município, a despeito de poder punir a contratada, deve continuar apto a 
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executar suas atividades fim, podendo, em sede de contingenciamento, manter suas atividades 

com os contratos que detiver. Por esta razão, improcedente a alegação da Impugnante.  

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício 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 8.666/93, resolve JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação 

apresentada por TRADEKAR TRANSPORTES E VEÍCULOS LTDA., mantendo-se todos 

os termos do Edital. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 31 de agosto de 2018. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza 
Silva 

Presidente/apoio 
 

Ana Carolina 
Santos 

Pregoeira 
 

 
Michelle Silva 
Vasconcelos 

Apoio 
 

 
Monique de 

Jesus Fonseca 
Apoio 

 

 
Aracele Santos de 

Oliveira 
Apoio 

 

 

 


