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Processo n.º 01.01.018502.00002028.2019 

Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para futura contratação de empresa 

especializada na prestação de serviço de locação de veículos automotivos, sem 

fornecimento de motoristas e combustível, com vistas ao atendimento às necessidades 

da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS. 

Impugnante: LOCALIZA RENT A CAR S/A 

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial n.º 007/2019-CIL-ADS / Registro de 

Preços n.º 007/2019 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL – NÃO OBEDIÊNCIA 

AOS PRAZOS ELENCADOS NO SUBITEM 12.1.DO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 007/2019-CIL-ADS / REGISTRO 
DE PREÇOS N.º 007/2019. 

RECEBIDA E NÃO CONHECIDA. 

 
Impugnação encaminhada via protocolo no dia 27/11/2019, às 14h30min (horário 

Manaus).  

 

RESPOSTA: 

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

A presente Impugnação encontra-se intempestiva conforme dispõe o edital, no 

item 12.DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO em seu subitem12.1; 

     

[...] 12.1.A impugnação do edital em tela em virtude de 

irregularidade na aplicação da Lei n.º 13.303/2016, deverá ser 

efetuado junto ao Protocolo Geral desta Agência de 

Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS, até 5 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do 

certame, em observância ao disposto no art. 87, § 1º da Lei 

Federal n.º 13.303/2016. 

 

12.2.O Presidente da Comissão Interna de Licitação ou o 

Vice-Presidente, na hipótese de impedimento legal ou 

afastamento do titular, deverá julgar e responder à 

impugnação em até 3 (três) dias úteis, conforme previsão do 

art. 87, § 1º da Lei supra. 
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12.2.1.A impugnação feita tempestivamente pelo licitante 

não o impedirá de participar do pregão até o trânsito em 

julgado da decisão a ela pertinente. 

 

12.2.2.Acolhida a impugnação ou determinadas as 

providências requeridas, será designada nova data para 

realização da sessão pública, exceto quando estas não 

afetarem a formulação das propostas 

 

 

O prazo para apresentação de Impugnação é de até 5 (cinco) dias uteis  antes 

da data fixada para abertura da sessão pública. 

 

O encaminhamento da Impugnação, que originou este expediente, ocorreu em 

27/11/2019 às 14h30min (horário de Manaus), sendo manifestamente intempestiva 

a medida buscada, pois vejamos: 

 

A data da sessão de abertura está designada para o dia 02/12/2019 às 09h00min 

(horário de Manaus), cabe frisar que o prazo fatal para solicitação de impugnação 

do Edital se deu em 25/11/2019. 

 

Desta forma, por ter sido encaminhado fora do prazo decadencial, resta patente 

a intempestividade da presente impugnação. 

 

DECISÃO 

Decide este Presidente receber para não conhecer a peça impugnatória pela sua 

intempestividade, mantendo o dia 02/12/2019 às 09h00min (horário de Manaus) 

para realização da sessão referente ao Pregão Presencial 007/2019-CIL-

ADS/Registro de Preços n.º 007/2019, ressalta-se que o Edital e seus anexos 

atendem plenamente às necessidades da Administração, bem como está em 

total consonância com a legislação aplicável aos procedimentos licitatórios. 

 

Manaus, 28 de novembro de 2019. 
 

 

Sérgio Paulo Monteiro Litaiff Filho 

Presidente da Comissão Interna de Licitação-CIL-ADS 

 


