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ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA DE LICITAÇÃO DA AGÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS.  

 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. 
PROCESSO Nº 01.01.018502.00004214.2020. 
REGISTRO DE PREÇOS  
 

 

CS BRASIL FROTAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 27.595.780/0001-16, com sede na Avenida Saraiva, nº 400, Sala 08, Brás Cubas, no 

Município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo,  CEP 08745-140, por seu representante 

infra-assinado, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria,  apresentar a presente 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021  (“Edital”), nos termos do 

item 8.1 do Edital, pelas razões a seguir expostas: 

 

O Pregão tem por objeto o Registro de Preços para: 

 
Contratação de empresa(s) especializada(s) na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MANUTENÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE 
CONDUTORES E COMBUSTÍVEL, para atender as demandas e programas 
institucionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas – ADS. 
 

A Impugnante, pessoa jurídica de direito privado atuante no ramo objeto do 

Pregão, tem interesse em participar do certame. Todavia, ao consultar o Edital, constatou itens 

em desconformidade com as leis e princípios que regem o certame, o qual devem ser 

alterados e aclarados, conforme será demonstrado abaixo: 

 

I- DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL.  

Antes de adentrar no mérito das condições restritivas identificadas no edital, 

torna-se imprescindível dizer que a forma PRESENCIAL selecionada para realização do 

presente processo licitatório contraria todas as orientações de saúde adotadas pelos governos 

e autoridades sanitárias para prevenção e enfrentamento do surto de coronavírus que vem 

atingindo o país. 
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É de conhecimento notório que estamos passando por séria crise mundial de 

saúde que vem afetando diversos setores em razão da pandemia do coronavírus (covid 19). 

 

Por conseguinte, na tentativa de controlar o surto no país, não são 

recomendadas, de forma ampla e irrestrita, reuniões entre pessoas pois propiciam 

aglomeração e maior chance de disseminação da doença. 

 

Como se não bastasse, é certo que o temor provocado pela disseminação da 

pandemia e as inúmeras orientações para evitar aglomerações de pessoas em locais públicos 

causam verdadeiro temor em várias pessoas. Neste contexto, não há dúvidas que a realização 

de pregão na forma presencial, como previsto para o presente caso, sofrerá prejuízos na 

ampliação da disputa pois muitos licitantes poderão declinar da participação por preocupar-se 

com a exposição ao risco de contaminação. 

 

Oportuno lembrar que em razão da nova realidade vivenciada por toda 

população, diversos hábitos de interação entre as pessoas foram reconfigurados, 

privilegiando-se ao máximo a comunicação virtual/on line, inclusive, com inovações em áreas 

de trabalho que nunca adotaram este tipo de sistema.  

 

No caso das licitações públicas, a condução das atividades por meio eletrônico é 

usualmente adotada e, no atual momento, torna-se mecanismo imprescindível para preservar 

a segurança à saúde dos participantes e para garantir a ampliação da disputa a fim de obter o 

menor preço para Administração, objetivo primordial da licitação. 

 

Neste cenário, entendemos que a realização do pregão na forma presencial vai 

na contramão do que se tem recomendado, pois colocará em risco a saúde de todos aqueles 

que se encontrarem no dia designado para o certame e favorecerá a disseminação do 

coronavírus (covid 19). 

 

Diante de tais circunstâncias, considerando o atual cenário e as determinações 

instituídas como medidas de prevenção e enfrentamento do surto de coronavírus, torna-se 

irrazoável a realização do presente pregão na forma presencial, destarte, em observância aos 

princípios da isonomia e da competitividade, se requer a suspensão da sessão pública 

PRESENCIAL designada para ocorrer no dia 18/02/2021 e designação de nova data para ser 

realizado na forma ELETRÔNICA.   
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II- PRAZO PARA ENTREGA DOS VEÍCULOS/INÍCIO DE EXECUÇÃO – INSUFICIÊNCIA.   

Quanto ao prazo para entrega dos veículos/início de execução o Edital traz a 

seguinte previsão: 

 
Termo de Referência  
 
6.LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 
6.2. Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para o recebimento definitivo 
dos veículos, contados a partir da assinatura do respectivo contrato;  

 

Inicialmente, oportuno frisar que o presente Pregão objetiva a formação de 

Registro de Preços, destarte, é incontroverso que o sistema de registro de preços não obriga a 

Contratante realizar as contratações decorrentes da Ata. 

 

Logo, a efetiva negociação somente ocorre com a assinatura do contrato, 

proporcionando segurança e confiabilidade, além de viabilizar garantias materiais para a 

execução do que foi acordado pelas partes.  

 

Por conseguinte, somente com a assinatura do contrato se concretizará o negócio 

jurídico entre as partes, possibilitando que a licitante vencedora inicie os procedimentos 

necessários para aquisição e preparação dos veículos objeto da locação e inicie a execução do 

contrato. 

 

Além disso, não é certa a contratação com a licitante vencedora pois a presente 

licitação poderá ser revogada por interesse Público, tal situação, extremamente temerária, 

justifica totalmente a cautela adotada concernente à aquisição dos veículos somente após 

efetiva formalização do contrato entre as partes. 

 

Acrescente-se ainda que o Edital exige fornecimento de veículos zero quilômetro. 

Desta feita, a licitante que não disponha previamente dos veículos dependerá de 

circunstâncias externas que fogem ao seu controle, tais como, prazo de faturamento imposto 

pelo fabricante, emplacamento, regularização de documentos, preparação dos veículos e 

transporte até o local de entrega, os quais demandam tempo considerável e inviabilizam a 

entrega dos veículos no prazo fixado. 
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Importante também considerar o prazo do transporte de balsa que será 

necessário para a chegada dos veículos até o Estado do Amazonas, o qual possui estimativa de 

10-13 dias.   

 

Diante de tais circunstâncias, resta claro que a contratada dependerá de prazos 

impostos por terceiros para disponibilização dos veículos à contratante, os quais poderão 

superar o prazo de entrega fixado no Edital e prejudicarão o cumprimento da obrigação pela 

futura contratada, sem que lhe possa ser atribuída qualquer responsabilidade por tais fatos. 

 

Como se não bastasse, oportuno lembrar que em razão da crise sem precedentes 

causada pela pandemia do coronavírus (covid -19) que vem afetando o país desde meados de 

março de 2020, vários setores da indústria automobilística, comerciantes de veículos e  

fornecedores de serviços estão executando suas atividades em escalas reduzidas de trabalho 

como medida preventiva para evitar a disseminação do surto, por conseguinte, a futura 

contratada dependerá dos prazos que serão apresentados pelas montadoras e demais 

fornecedores de serviços envolvidos no processo de aquisição e preparo dos veículos para 

disponibilizá-los ao contrato. 

 

Por qualquer lado que se analise a questão, resta claro que a contratada 

dependerá de prazos impostos por terceiros para disponibilização dos veículos à contratante e, 

certamente, será impossível cumprir o exíguo prazo fixado no Edital, prejudicando o 

cumprimento da obrigação pela futura contratada, sem que lhe possa ser atribuída qualquer 

responsabilidade por tais fatos. 

 

Inequivocamente, o cenário descrito mostra-se interessante apenas para 

empresas que já disponham dos veículos de acordo com as especificações exigidas no Edital, 

pois conseguirão atender o exíguo prazo fixado e sequer se preocuparão com os impactos 

decorrentes de eventual adiamento ou cancelamento da contratação.  

 

Nitidamente há condição restritiva no Edital, o que é vedado por lei 

 

Logo, em observância aos princípios da competitividade, isonomia e 

impessoalidade, deve ser fixado prazo razoável para entrega dos veículos, a fim de que possa 

ser cumprido por qualquer licitante e não somente por eventuais licitantes que disponham 

previamente do objeto licitado, restringindo o caráter competitivo do certame.  
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Referida prática, que limita a participação dos licitantes, é absolutamente vedada, 

conforme entendimento dos Tribunais Pátrios manifestado nos julgados cujos trechos seguem 

transcritos, in verbis:  

“As regras do procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, 
sem causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados no certame, 
possibilitem a participação do maior número de concorrentes, a fim de que seja 
possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a mais vantajosa.” (MS 
5.606/DF, Rel. Min. José Delgado.)  
 

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento da doutrina, vejamos:  

“Princípio, já averbamos alhures, é, por definição, mandamento nuclear de um 
sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 
diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua 
exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a 
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 
sentido humano. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das 
diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema 
jurídico positivo. Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma 
norma. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, 
conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência 
contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia 
irremissível a seu arcabouço e corrosão de sua estrutura mestra. (Elementos 
de Direito Administrativo, RT, p. 230) (grifo nosso)  

 

Assim, seja por colocar em indevida vantagem eventuais licitantes que já possuem 

o veículo objeto da locação, seja porque restringe indevidamente a participação no certame, o 

prazo de entrega fixado no Edital  viola o artigo 37 da Constituição Federal.  

 

Ante o exposto, visando garantir a ampliação da disputa com participação de um 

maior número de licitantes em busca do menor preço para contratação, se requer alteração 

do Edital para fixar: 

 

a) Prazo de 90 (noventa) dias para entrega dos veículos, contados da assinatura 

do contrato. 

b) Eventualmente, caso o pedido para dilação do prazo de entrega não seja 

deferido, questionamos: 

b.1). Poderão ser fornecidos veículos seminovos que estejam na posse legal 

da contratada e sejam de propriedade de terceiros (empresa do mesmo grupo 

econômico da contratada) para atendimento provisório do contrato até 

entrega dos veículos zero km definitivos e, neste caso, os veículos provisórios 

poderão ser utilizados por até 90 dias contados da assinatura do contrato? 
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Ressaltamos que tal hipótese não caracteriza “subcontratação” pois a 

Contratada se manterá como única e exclusiva responsável pela execução 

do contrato e apenas se utilizará de veículos em nome de terceiro que 

estejam em sua posse legal. 

 

 

III– DA VISITA TÉCNICA – CONDIÇÃO RESTRITIVA - ILEGALIDADE.   

 

Como é sabido, para obtenção do menor preço para contratação e fornecimento 

de serviços com qualidade e eficiência torna-se imprescindível a fixação de regras que 

garantam a ampla competitividade e participação do maior número de licitantes no certame, 

sendo vedada a inclusão de condições restritivas. 

 

Não obstante, o presente Edital apresenta condições, após a fase de lances 

verbais e antes da abertura dos envelopes de habilitação, que limitam a competitividade 

através da restrição à participação no procedimento licitatório, impossibilitando, assim, a 

busca pelo melhor preço em ofensa à legislação vigente e princípios aplicados ao tema, veja: 

 

Especificamente para este tópico o edital traz a seguinte previsão: 

 

5. QUINTA FASE: VISITA TÉCNICA 

5.1. Encerrada a fase de lances verbais, os 3 (três) proponentes melhores 
classificados deverão indicar local para, a título de diligência, ser realizada 
Inspeção Técnica, por comissão instituída para tal mister, em prazo a ser 
definido pela Comissão Interna de Licitação, com vistas à averiguação das 
situações descritas no instrumento convocatório, especialmente no que se 
refere às condições e especificidades dos veículos objeto do presente 
certame. 
 
5.2. Após o cumprimento da última diligência haverá a reabertura da sessão, 
no prazo a ser definido pela Comissão supra, para divulgação do resultado da 
inspeção técnica e prosseguimento do certame, com a abertura dos envelopes 
de habilitação.  
 

 

Conforme exposto no tópico acima, somente com a assinatura do contrato se 

concretizará o negócio jurídico entres as partes, possibilitando que a licitante vencedora inicie 

os procedimentos para aquisição dos veículos objeto do contrato.  
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Diante disto, é indiscutível o caráter restritivo da exigência contida nos itens acima 

pois somente licitantes que já possuam os veículos nos exatos moldes exigidos no Edital (antes 

mesmo do encerramento do certame) e que estejam nas proximidades do Amazonas terão 

condições de cumprir referida obrigação. 

  

Com efeito, eventuais licitantes que não possuam os veículos antes da finalização 

do processo licitatório e que se encontrem geograficamente distantes serão seriamente 

prejudicadas pois não terão as mesmas condições para participação do certame. 

  

Não há dúvidas que as regras impostas no edital ferem frontalmente os princípios 

da competitividade, isonomia e impessoalidade, impossibilitando, por consequência, a ampla a 

ampliação da disputa e, ao final, afastando o procedimento licitatório de sua real finalidade 

que é a obtenção da condição mais vantajosa à Contratante. 

 

Logo, a obrigação descrita no item 5.1 não pode ser exigida nesta fase do 

certame, eis que somente poderá ser cumprida pela licitante vencedora após formalização do 

respectivo contrato, quando se efetivará a negociação entre as partes. 

 

Evidente o caráter restritivo do edital no tocante à realização de visita técnica 

após a fase de lances verbais e antes da abertura dos envelopes de habilitação.  

 

 Dessa forma, seja por colocar em indevida vantagem eventuais licitantes que 

estejam nas proximidades do Amazonas e que já possuam os veículos nos moldes exigidos no 

edital, seja porque restringe indevidamente a participação no certame, a exigência acima viola 

os princípios da competitividade e impessoalidade.  

 

Diante do exposto, para sanar a ilegalidade apontada se requer a retificação do 

Edital para: 

 

a) Excluir a obrigação prevista nos itens 5.1 e seguintes, devendo, no máximo, 

estabelecer que a visita técnica será realizada em prazo razoável após 

assinatura do contrato. 
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IV-DO REAJUSTE.  

 
O artigo 37, inc. XXI da Constituição Federal, objetiva recompor o valor proposto 

pelo licitante em função do regime inflacionário, visando assim manter as condições efetivas 

da proposta e assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

administrativos durante toda sua vigência. 

 

Assim, para dar efetividade ao mandamento constitucional, a Lei 13.303/2016 

prevê o “reajuste” como mecanismo de recomposição de referido equilíbrio ao contrato, tanto 

é que considera ser necessário indicar no contrato a data-base e a periodicidade do 

reajustamento de preços. 

 

Além disso, para fins de reajustamento de preços, a periodicidade anual dos 

contratos será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento 

a que essa se referir, nos termos do §1º, art.3º da Lei 10.192/2001. 

 
Art. 3o Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração 
Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as 
disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei no 8.666, de 21 
de junho de 1993. 
§ 1o A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo será 
contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do 
orçamento a que essa se referir. 

 

No mesmo sentido, segue a jurisprudência:  

“Os reajustes de preços, de acordo com a variação do índice previsto no edital, 
devem abranger o período de somente um ano, contado a partir da data da 
apresentação das propostas ou da data do orçamento a que ela se referir.” 
(Acordão nº 1.941/2006.Plenário, Rel Min Marcos Bemquerer Costa) (grifo 
nosso) 

 

Portanto, o reajustamento de preços deve ser concedido a cada período de 12 

meses, adotando-se como data base para incidência a data da apresentação da proposta ou 

do orçamento a que esse se referir. 

 

Inobstante, verifica-se que o Edital não traz previsão sobre reajuste de preços.   

 

Resta claro que, o reajustamento de preços deve ser concedido a cada período de 

12 meses, adotando-se como data base para incidência a data da apresentação da proposta 

mailto:licitacao.frotas@csfrotas.com.br
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ou do orçamento a que esse se referir, com aplicação de índice pré-determinado, sendo certo 

que tais critérios devem constar expressamente no instrumento convocatório.  

 

Logo, a proposta vencedora que for apresentada, por exemplo, no dia 18/02/2021 

(data da sessão) deverá ter seus preços reajustados a partir de 18/02/2022. 

 

 Diante das razões expostas acima, visando estabelecer regras em consonância 

com a legislação se requer alteração do Edital para fixar: 

 

a) Que os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços terão seus preços 

reajustados após um ano da data de referência da proposta da CONTRATADA 

para o primeiro reajuste e após 12 meses do último reajuste ocorrido, para as 

demais concessões. 

b) O índice que será utilizado para aplicação do reajuste de preços.  

 

V- ILEGALIDADE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JUROS DE MORA  E MULTA NO CASO DE 

ATRASO NO PAGAMENTO PELA CONTRATANTE. 

 

Não há previsão no Edital ou anexos quanto à incidência de juros de mora, 

correção monetária e multa caso haja inadimplemento no pagamento efetuado pela 

Contratante, por culpa exclusiva desta. 

 

Referida previsão é imprescindível para recompor o valor devido e inadimplido, 

seja nos termos da legislação vigente, seja nos termos de entendimento pacificado pelo 

Superior Tribunal de Justiça. 

Toda mora gera danos, os quais deverão ser recompostos por meio da aplicação 

juros de mora, correção e multa, sob pena de enriquecimento sem causa daquele que dá 

origem ao inadimplemento, nos termos do artigo 884, do Código Civil. 

 

Nos termos do artigo 404, do Código Civil, verifica-se que o inadimplemento gera 

perdas e danos ao credor, devendo seu crédito ser recomposto não apenas pela atualização 

monetária, mas também pela incidência de juros de mora e aplicação de multa.  
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Este é entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça conforme se 

verifica na ementa abaixo transcrita, relativa a acórdão proferido em Recurso Especial contra 

decisão do Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul: 

 

ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 
PAGAMENTO REALIZADO PELA FAZENDA PÚBLICA COM ATRASO. 
JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 406 DO NOVO 
CÓDIGO CIVIL. 1% AO MÊS. APLICABILIDADE A PARTIR DO NOVO 
CÓDIGO CIVIL. 
1. Trata-se de pagamento efetuado com atraso pela Fazenda Pública 
decorrente de contrato efetuado pela administração que não se 
submete à regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, "de  modo que o 
regime de juros moratórios aplicável é aquele previsto no art. 406 do 
Código Civil, de seguinte teor: "Quando os juros moratórios não forem 
convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem 
de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em 
vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda 
Nacional." 
2. Sendo assim, aplica-se o entendimento de que, à luz do princípio do 
tempus regit actum, os juros devem ser fixados à taxa de 0,5% ao mês 
(art. 1.062 do CC/1916), no período anterior à data de vigência do novo 
Código Civil (10.1.2003), e, em relação ao período posterior, nos termos 
do disposto no art. 406 do Código Civil de 2002, a partir do qual passou 
a vigorar a taxa aplicável para a mora do pagamento de impostos 
devidos à Fazenda Nacional, art. 161, § 1º, do CTN. 
3. Recurso especial não provido. 
(Recurso Especial nº 1.223.045 - RS (2010/0201265-4) – Relator 
Ministro Mauro Campbell Marques – Segunda Turma, julgado em 
15/03/2011). 
 

O pagamento com atraso sem imputação de encargos de mora acarretará o 

desequilíbrio econômico financeiro do contrato, tendo em vista que a Contratada não poderá 

interromper a prestação de serviços imediatamente, devendo observar os requisitos legais. 

 

Desta feita, requer a retificação do Edital e anexos para incluir previsão expressa 

para aplicação de juros de mora legal, correção monetária e multa, quando o pagamento se 

der com atraso por culpa exclusiva da Contratante. 

 

VI - DOS PEDIDOS. 

Ante o exposto, com o objetivo de garantir a proposta mais vantajosa para a 

contratação, em estrito cumprimento aos princípios da competitividade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, que regem os certames licitatórios no geral e ao Pregão 

no particular, requer seja acolhida a presente impugnação ao Edital, para que sejam feitas as 
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alterações apontadas acima, designando-se nova data para a realização do Pregão, em razão 

das necessárias adequações. 

 

Sem prejuízo do acima exposto, requer seja observado o prazo estipulado no item 

8.2 do Edital para manifestação sobre a impugnação ora apresentada. 

 

Além disso, em razão dos riscos à saúde dos participantes decorrentes da 

disseminação do coronavírus (covid 19), se requer a suspensão da sessão pública do PREGÃO 

PRESENCIAL designada para o dia 18/02/2021, devendo ser designada nova data para 

realização do pregão na forma eletrônica.  

 

 

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

                 CS BRASIL FROTAS LTDA 

 

 

 

 

Contato: Eduardo Sousa Botelho  

Telefones de Contato: (11) 2377 8198 

 

EDUARDO 
SOUSA 
BOTELHO:0859
3699600

Assinado de forma 
digital por EDUARDO 
SOUSA 
BOTELHO:08593699600 
Dados: 2021.02.10 
19:15:25 -03'00'
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