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Processo nº 01.01.018502.00004214.2020. 

Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos com manutenção, sem fornecimento 

de condutores e combustível, para atender às demandas e programas institucionais da 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas — ADS, conforme quantidades 

descritas neste Termo de Referência. 

Impugnante: LOCALIZA RENT A CAR S/A 

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 002/2021-CIL-ADS / Registro de Preços 

002/2021. 

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

1. TEMPESTIVIDADE 

Preceituam o Art.87, §1º da Lei 13.303/2016 e Item 8.1 do Edital, que qualquer 

cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade da lei de 

regência, devendo protocolar o expediente até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 

para a ocorrência do certame. 

Certo é que o certame do Pregão Presencial 002/2021-CIL-ADS / Registro de 

Preços 002/2021 tem data marcada para o dia 18/02/2021, às 09:00, na sede desta 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas — ADS. 
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Em assim sendo, no que toca à tempestividade da impugnação, vejo que fora 

protocolada aos dias 05/02/2021, às 17:37, devendo, portanto, ser considerada 

tempestiva. 

2. RELATÓRIO 

Trata-se de impugnação ao Edital do Pregão Presencial n.º 002/2021—CIL-ADS, 

manejada por LOCALIZA RENT A CAR S/A, trazendo, em síntese, os seguintes argumentos: 

a) Condições manifestamente onerosas tendo vista a exigência de veículos 0 

km; 

b) Exigências inexequíveis quanto ao prazo de entrega dos veículos; 

c) Omissão acerca dos limites do seguro; 

d) Desnecessidade de seguro para ocupantes do veículo; 

e) Restrição ao caráter competitivo do certame pela exigência de 

emplacamento do veículo no Estado do Amazonas. 

Ao final, pleiteia a impugnante: 1. Pela exclusão da previsão de que os carros 

sejam zero quilômetro e que sejam aceitos veículos seminovos, devido à crise que assola 

o País e o mundo; 2. Caso não seja aceita a exclusão de veículos 0km, que seja feita a 

alteração no prazo para entrega dos veículos para, no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias; 

3. Inclusão dos limites do seguro; 4. Exclusão da previsão para que os veículos possuam 

seguro para passageiros; 5. Exclusão da previsão de que os carros sejam emplacados no 

Estado do Amazonas. 

É o relatório. Passo a decidir. 

Seguem abaixo os respectivos fundamentos nos quais se pautou este 

Presidente em sua atividade de convicção. 

3. DA EXIGÊNCIA DE VEÍCULOS 0 KM. ATIVIDADES DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 

RETOMADAS EM MEADOS DE 2020. 

Alega a Impugnante que o Brasil e o mundo enfrentam fortes desafios 

decorrentes do avanço do Covid-19, sendo certo que indústrias e demais agentes de 
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mercado adotaram medidas de restrição no intuito de salvaguardar a saúde e segurança 

de seus funcionários, colaboradores, fornecedores e clientes. 

Por este fato, alega ser impossível cumprir a exigência editalícia pois as 

montadoras de veículos suspenderam sua produção por tempo indeterminado, até que 

ocorra a reabertura econômica. 

Para comprovar suas alegações, acosta à impugnação notícias de veículos de 

informação diversos que noticiam a paralisação das indústrias automobilísticas. 

Mediante detida análise do argumento em cotejo com informações atualizadas 

do setor automobilístico, verifica-se facilmente que o argumento não merece acolhimento. 

Explico. 

Primeiramente é de se notar que as notícias citadas pela Impugnante datam 

do começo da pandemia ainda no ano de 2020, mais precisamente datadas de 20 e 21 do 

mês de março, momento histórico em que eclodia a chamada primeira onda da pandemia 

do Covid-19, logo, estão claramente em descompasso com o momento atual do setor 

automobilístico. 

Evidente que não há como desconsiderar os graves efeitos no setor advindos 

da pandemia do Covid-19, porém, basta uma ligeira procura nos sítios eletrônicos 

especializados no setor para perceber que a retomada das atividades se deu ainda no mês 

de abril de 2020: 
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Link de acesso: http://www.autornotivebusness.com.br/noticia/30996/veia-

qua nó o-as-fabricas-de-veicu los-volta m-a-tie ha bar- ate-0806 
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Indústria de veículos se prepara 
para retomada, mas em 
velocidade menor, diz Anfavea 
Pandemia de coronavirus fez faturarnenta do setor cair cerca de 80%, diz presidente da 

associação das montadoras, cerca de 43 fábricas do setor estão paradas. 
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Tanto é verdade que a própria entidade representativa da classe, Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), visando o retorno das 

atividades, divulgou em seu sítio eletrônico, ainda no mês de abril de 2020, protocolo de 

medidas essenciais de prevenção e segurança para os colaboradores da indústria 

automobilística: 

cv 

d~ 
ANFAVEA 

Protocolo de Medidas Essenciais de Prevenção e 
Segurança para os Colaboradores da Industria 

Automobilística 
Covid-19 

. 5S1 a L_LS S 

— .t cu OC/`O/! msuu --a> çp$eef cc,~ ,®;.ü.CrYs 
TO .d..: ~ _~ ~v b k." ~ nv.m ~ ~~.~ .x. ~ r~i•

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460 —

Bloco G, conj. Atílio Andreazza -Japiim 

Manaus-AM - CEP 69077-730 

E-mail: presidenciaads@gmail.com 

ADS 
Ayancia de oeaem,wvmenw 
suyMrtive! do 0.rt,Ronxy 



AMALONAS 
GOVERNO DO ESTADO 

Link de acesso: https://anfavea.corn.br,~docs/acoes/ANFAVEA.PDF

Em paralelo, note-se que em nenhum estado da Federação as restrições às 

atividades industriais, em especial à indústria automobilística, se encontram paralisadas 

até os dias atuais, muito pelo contrário, continuam funcionando na mais perfeita 

normalidade, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. 

Isso porque as atividades industriais se enquadram no conceito de atividades 

essenciais, desde que obedecidas as determinações do Ministério da Saúde. Não por outra 

razão o Decreto Federal nº 10.282/2020, em seu Art.3°, inciso LV, estabelece: 

Art. 3ºAs medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício 

e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 
1º. 

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados 
aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a 
segurança da população, tais como: 

LV - atividades industriais, obedecidas as determinaçi es do Ministério da Saúde; 

De mais a mais, a opção sobre a locação de veículos 0 km recai sobre os 

critérios de discricionariedade e necessidade da Administração Pública, não cabendo ao 

particular pautar a escolha dos veículos, haja vista estar perfeitamente alinhada aos 

princípios do Art.31 da Lei 13.303/20161. 

Sepultando qualquer questionamento acerca da matéria, é oportuno informar 

que a própria Corte de Contas do país — Tribunal de Contas da União — adota em seus 

editais de locação de veículos a exigência de que sejam "novos e zero quilômetro", como 

perfeitamente disposto no item 2.6.5. do Anexo II do Edital do Pregão Eletrônico 

1 Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia 
mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive nº que se refere ao ciclo de 
vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo 
observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da 
probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao 
instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. 

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460 —
Bloco G, Conj. Atilio Andreazza - Japiim 
Manaus-AM - CEP 69077-730 
E-mail: presidenciaads@gmail.com 

ADS 
AyOncla do Dosenvohtmentõ 
Sustentávol Go Amazonas 



ALUNAS 
GOVERNO 00 ESTADO 

n2056/2018-TCU e no item 1.2.1. do Termo de Referência, anexo ao Edital do Pregão 

Eletrônico n995/2013-TCU. 

Dessa forma, em que pese a argumentação da Impugnante, não há razão para 

acolher o argumento, mantendo-se irretocável a disposição editalícia. 

4. DO PRAZO DE ENTREGA DOS VEÍCULOS. LOGÍSTICA QUE DEVE SER CONSIDERADA 

NO MOMENTO DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA. ENCARGO DA EMPRESA. 

Aduz a empresa que o prazo de 10 (dez) dias, após a assinatura do contrato, 

para a entrega dos veículos é inexequível, vez que o carro zero quilômetro ou com baixa 

quilometragem depende da compra em montadoras ou concessionárias, bem como 

regularização no órgão de trânsito. 

A impugnante se refere ao item 6.2. do Termo de Referência, o qual estipula 

"Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para o recebimento definitivo dos veículos, 

contados a partir da assinatura do respectivo contrato". 

No entender deste Presidente, a exigência não possui, sob qualquer viés, 

condão de retirar o caráter de competitividade do certame, sendo o prazo de entrega do 

objeto pura discricionariedade da Administração pautada inclusive no pragmatismo do 

serviço e na razoabilidade. 

Cabe à empresa considerar em sua matriz de riscos as condições e custos de 

logística no momento de formular o valor da proposta, bem como atentar para os prazos 

de cumprimento de entrega do objeto com todas as suas especificações e sanções em caso 

de descumprimento. 

Considerando a localização geográfica do Estado do Amazonas, impor à 

Empresa Pública buscar condições logísticas idênticas a todos aqueles que possivelmente 

se interessariam pelo certame em todo o território nacional seria inviabilizar toda e 
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qualquer possibilidade da aquisição de bens e serviços em seus mais diversos matizes, 

especialmente no que toca às diretrizes estatuídas no Art.32, li da Lei nº 13.303/20162. 

De remate, neste ponto, em termos pragmáticos a empresa vencedora do 

certame terá muito mais do que 10 (dez) dias para entregar os veículos, tendo em vista 

que após ser declarada vencedora, ainda haverá a espera por eventual prazo recursal, 

prazos de adjudicação, homologação, tempo de assinatura do contrato e demais trâmites 

administrativos. 

Diante do que se expõe, este Presidente decide por manter inalterada a 

disposição editalícia que impõe o prazo de 10 (dez) dias para a entrega definitiva dos 

veículos, a partir da assinatura do respectivo contrato. 

5. OMISSÁO ACERCA DOS LIMITES DO SEGURO. INEXISTÊNCIA. 

A impugnante se insurge contra suposta omissão editalícia, no particular, se 

referindo ao valor de limite para cobertura securitária/indenizatória para sinistros que 

causem danos a terceiros. 

No entender da empresa, tal omissão contraria o princípio da legalidade e 

prejudica a segurança jurídica, podendo onerar a Administração uma vez que eventual 

custo não pode ser englobado na proposta comercial apresentada pelo licitante vencedor. 

De modo a corroborar sua narrativa, cita Circulares da Superintendência de 

Seguros Privados, a Lei nº8.666/1993, julgados do Superior Tribunal de Justiça tratando 

sobre tema diverso, dentre outros regramentos que não possuem ligação direta com o 

caso concreto. 

2 Art. 32. Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes diretrizes:
Lei n° 14 302, de 2020) II - busca da maior vantagem competitiva para a empresa pública ou sociedade de 
economia mista, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou 
ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de 
depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância; 
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Acerca do referido argumento, primeiramente é preciso relembrar que esta 

Empresa Pública é regida pela Lei nº13.303/2016, e não pela Lei nº 8.666/1993, como em 

muitos momentos quer fazer crer a impugnante. 

Na contramão do que versa a empresa, o edital prevê de forma clara e sucinta 

o limite para a cobertura de seguro para os danos causados a terceiros. A problemática 

está na interpretação enviesada da cláusula do edital, e não em suposta omissão apontada. 

De todo modo, a semântica tem o poder de responder as questões invocadas 

pela impugnante, deixando inquestionável que não há, sob nenhum prisma, omissão capaz 

de impactar ou obstruir a formulação de proposta pelas empresas licitantes. 

Vejamos, o item atacado pela impugnante é o 15.14. e 15.14.1 do Edital, que 

versa: 

"15.14. Apresentar no ato da contratação: 

15.14.1. Apólice de seguro total de veículo contra sinistros que deverá contemplar no 

caso de APP/Morte ou Invalidez o valor mínimo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) 

por passageiro" 

A linguagem é clara e inequívoca: a apólice de seguro deve ser total contra 

sinistros. É dizer, deve cobrir furto, roubo, incêndio, qualquer tipo de perda ou dano 

causada a veículos ou terceiros de forma ampla, abrangendo inclusive itens que algumas 

sociedades seguradoras possam cobrar a parte. 

O valor mínimo estabelecido é o caso de APP/Morte ou invalidez por 

passageiro do carro, que deverá, obrigatoriamente, possuir o valor mínimo de R$50.000,00 

(cinquenta mil reais). 

No que se refere ao regramento específico do mercado securitário (Circular 

269/2009 — SUSEP), basta perfunctória análise do preâmbulo de seu texto para perceber 

que as regras da SUSEP não se referem às normas que devem constar no edital, mas sim 

das relações privadas entre as sociedade seguradoras, segurados ou estipulantes3. 

' CIRCULAR SUSEP No 269, de 30 de setembro de 2004. Estabelece, altera e consolida as regras e critérios 
complementares de funcionamento e de operação dos contratos de seguros de automóveis, com inclusão 
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Cabe à empresa, no momento de realizar a formulação da proposta, sopesar 

os riscos da operação e da contratação da apólice securitária, de acordo com as regulações 

de mercado, e dispor do preço que bem entende para competir no certame. 

Acerca do citado julgado proveniente do Superior Tribunal de Justiça, vê-se de 

forma hialina que trata de bases de fato e de direito completamente diversas das que estão 

postas à apreciação deste Presidente, fato que torna inócua sua citação no bojo da 

impugnação apresentada para fins de persuasão. 

O julgado trata de omissão em edital para arrematação de imóvel, tendo como 

objeto litigioso propriamente dito a titularidade e responsabilidade das dívidas de 

condomínio, hipótese que em nada se assemelha ao que aqui se trata. 

Pelo exposto, não assiste razão à impugnante. 

6. DO SEGURO PARA OCUPANTES DO VEÍCULO. LIMITE DO SEGURO DPVAT 

INSUFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO E RISCOS 

DE OPERAÇÃO. 

Versa a impugnante que a cobertura de acidentes pessoais e dos passageiros 

é desnecessária, vez que já estaria garantida pelo seguro DPVAT, destinado às vítimas de 

acidentes de veículo automotor, abrangendo ocupantes do carro, no valor máximo de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Argumenta que ainda que tenha sido editada a Medida Provisória nº904/2019 

que prevê a extinção do DPVAT, a medida tem caráter provisório e foi objeto de 

questionamento perante o Supremo Tribunal Federal, tendo o plenário da Corte Suprema 

deferido medida liminar para suspender os efeitos da MP. 

No caso do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga (DPVAT), a indenização máxima por morte 

ou invalidez permanente é o valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), montante 

ou não, de forma conjugada, da cobertura de responsabilidade civil facultativa de veículos e/ou acidentes 
pessoais de passageiros. 
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que não se adequa às necessidades e critérios de discricionariedade desta Empresa 

Pública. 

Ademais, a mera possibilidade de recebimento de eventual indenização por 

conta do seguro DPVAT não impede a contratação de seguro de natureza privada e 

facultativa, tampouco afasta a possibilidade de recebimento de indenização suplementar 

que venha a ser apurada em momento posterior ao sinistro. 

Quando muito, a indenização recebida por conta do seguro obrigatório deve 

ser meramente deduzida de eventual montante indenizatório judicialmente fixado 

(Súmula 246/STJ4) ou recebido por outra seguradora. 

Mais uma vez o argumento apresentado pela impugnante se mostra 

desprovido de razão. 

7. DO EMPLACAMENTO NO ESTADO DO AMAZONAS. EXIGÊNCIA QUE INCIDE APENAS 

APÓS A CONTRATAÇÃO. 

Aduz a empresa que a obrigatoriedade de emplacamento dos veículos no 

Estado do Amazonas restringe a participação somente aos licitantes do próprio estado, 

constituindo verdadeira "sanção política" que tem por objetivo compelir as empresas 

locadoras de veículos ao recolhimento do IPVA para o Estado do amazonas, posto que o 

registro e licenciamento veicular pressupõem o prévio recolhimento deste imposto na 

unidade federativa. 

Afirma ainda que as condições denotam incompatibilidade com o Art.120 da 

Lei nº 9.503/97, além de violar competência legislativa da União Federal, com base no 

Art22, inciso XI, da Constituição da República. 

Ao contrário do que sustenta a impugnante, a exigência de emplacamento dos 

veículos no Estado do Amazonas encontra-se perfilada à análise sistemática do 

° STJ/Súmula N.246. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. 
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instrumento convocatório e ao que preceitua a Lei n°13.303/2016, principalmente pelo 

fato de que os carros deverão ser zero quilômetro. 

Nesse mérito, primeiramente, cabe notar que o emplacamento dos veículos 

ocorrerá única e exclusivamente após a contratação, sendo os veículos locados zero 

quilômetro. 

Nesse sentir, a área solicitante tomou notório cuidado para não incluir 

exigências de habilitação cujo atendimento os licitantes tivessem que incorrer em custos 

que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato, amoldando-se 

perfeitamente à inteligência da Súmula nº 272 do Tribunal de Contas da União5. 

Não há de se falar em sanção política, tampouco em privilégios para empresas 

que se encontrem sediadas no Estado do Amazonas de modo a afetar a ampla 

competitividade. 

Não se pode olvidar, especialmente nesse ponto, que a impugnante possui filial 

nesta Capital, ficando situada na Av. Santos Dumond, s/n, Bairro Tarumã, Manaus/AM, 

CEP: 69000-000, fato que por si só já é capaz de afastar toda e qualquer dificuldade alegada 

pela empresa acerca dos trâmites para o referido emplacamento. 

A disposição do instrumento convocatório encontra fundamento na rapidez 

na resolução de eventuais questões administrativas se necessário, vez que os carros serão 

utilizados de modo recorrente na Capital e no interior do Estado. 

Acerca do argumento da necessidade de carros substitutos com 

emplacamento do Estado do Amazonas em outros Estados da Federação para fins de 

reposição, também não merece acolhimento. 

Como já dito, a operação da Agência de Desenvolvimento Sustentável do 

Amazonas — ADS/AM se restringe exclusivamente ao Estado do Amazonas, ficando 

S TCU/ Súmula N.272. No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos 
de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam 
necessários anteriormente à celebração do contrato. 
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impedida de deslocar-se por todo o território nacional inclusive por questões geográficas 

e logísticas. Não há remanejamento constante da frota. 

As condições dispostas no edital contemplam toda e qualquer empresa 

interessada a participar do certame, mantendo-se a isonomia em relação às demais 

empresas, atendendo de maneira incólume ao princípio da ampla competitividade, não 

cabendo qualquer alteração no Edital. 

8. DISPOSITIVO 

Forte nas razões expostas na presente resposta, JULGO IMPROCEDENTE A 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL formulada pela empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A, mantendo 

inalterados todos os termos do Edital do Pregão Presencial nº 002/2021 - CIL-ADS / 

Registro de Preços 002/2021. 
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