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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: CS BRASIL FROTAS LTDA. 

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

002/2021. 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

1. TEMPESTIVIDADE 

Preceituam o Art.87, §1º da Lei 13.303/20161 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. 

1 Art. 87.O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta 
Lei será feito pelos órgãos do sistema de controle interno e pelo tribunal de contas competente, na forma 
da legislação pertinente, ficando as empresas públicas e as sociedades de economia mista responsáveis pela 
demonstração da legalidade e da regularidade da despesa e da execução, nos termos da Constituição. 

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
ocorrência do certame, devendo a entidade julgar e responderá impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem 
prejuizo da faculdade prevista no § 2 . 
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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. 

Em assim sendo, no que toca à tempestividade da impugnação, vejo que fora 

protocolada aos dias 10/02/2021, às 18:30, devendo, portanto, ser considerada 

tempestiva. 

2. RELATÓRIO 

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

manejada por CS BRASIL FROTAS LTDA., trazendo, em síntese, os seguintes argumentos: 

a) Impossibilidade de realização de pregão na forma presencial; 

b) Insuficiência quanto ao prazo de entrega; 

c) Visita técnica como condição restritiva; 

d) Omissão quanto ao reajuste de preços; 

e) Ausência de previsão de juros de mora e multa no caso de atraso por parte 

da contratante. 

Ao final, pleiteia a impugnante que seja acolhida a impugnação em todos os 

seus termos para retificar o instrumento convocatório de acordo com o apontado, 

designando-se assim nova data para o Pregão. 

É o relatório. Passo a decidir. 

Seguem abaixo os respectivos fundamentos nos quais se pautou este 

Presidente em sua atividade de convicção. 

3. DO PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL. ART.51, §2º DA LE l 13.303/2016. 

Alega a Impugnante que a modalidade presencial selecionada para a realização 

processo licitatório contraria todas as orientações de saúde adotadas pelos governos e 
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autoridades sanitárias para a prevenção e enfrentamento do surto de coronavírus que vem 

atingindo o país. 

No entender da empresa, a condução das atividades por meio eletrônico seria 

o mecanismo mais adequado para preservar a saúde dos participantes e garantir a 

ampliação da disputa. Pelo exposto requer a suspensão da sessão pública com a 

designação de nova data para realização no formato eletrônico. 

Este Presidente não desconsidera os argumentos da Impugnante, bem como 

não o faria perante os efeitos que a pandemia do coronavírus (Covid-19} em todo o mundo, 

especialmente quanto à restrição de circulação de pessoas e aglomerações com escopo de 

evitar a disseminação do vírus. 

Nada obstante, a argumentação merece algumas considerações dos pontos de 

vista pragmático, finalístico e operacional acerca da atuação desta Empresa Pública e dos 

certames que realiza. 

Primeiramente, neste mérito, é de se ponderar que a nesse período os 

certames realizados por este Empresa Pública são levados a cabo de modo a respeitar 

todos os protocolos de prevenção e distanciamento orientados pela Organização Mundial 

de Saúde — OMS. Os trabalhos são conduzidos em ambientes arejados, respeitando o 

distanciamento social, com uso obrigatório de máscaras e utilização de álcool em gel a 

todo momento. 

Em segundo plano, as atividades desenvolvidas e competências 

desempenhadas (Art.3º e 42 do Decreto 26.747/2007 — Estado do Amazonas) pela Agência 

de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas — ADS, possuem liame direto com 

atividades essenciais que não sofreram paralisação no período de pandemia, a exemplo de 

inúmeras políticas públicas capitaneadas, operacionalizadas ou apoiadas por esta Empresa 

Pública. 
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Ainda nesse viés, de acordo com a inteligência do Art.51, §2º da Lei 

nº13.303/20162, os atos e procedimentos serão realizados preferencialmente por meio 

eletrônico. É dizer, a própria acepção jurídica da palavra não inviabiliza a realização dos 

atos e procedimentos do certame licitatório na modalidade presencial. 

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas — ADS ainda não 

possui ferramenta eletrônica para viabilizar a realização dos certames de licitação na 

modalidade eletrônica, motivo pelo qual todos os atos do procedimento são efetivados 

unicamente no formato presencial. 

Desse modo, não podendo a Empresa Pública ficar desguarnecida de veículos 

para atender os anseios do setor primário amazonense, de evidente necessidade é a 

realização do pregão, não merecendo, portanto, o acolhimento do pleito de suspensão da 

sessão pública presencial. 

4. DO PRAZO DE ENTREGA DOS VEÍCULOS. LOGÍSTICA E PRAZOS DE TERCEIRO COMO 

FATORES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS 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 condição restritiva à ampla competitividade, vez que para a 

entrega de carro zero quilômetro, dependerá de prazos impostos por terceiros para a 

disponibilização do veículo à contratante, a exemplo da compra em montadoras ou 

concessionárias, bem como regularização no órgão de trânsito. 

z Art. 51. As licitações de que trata esta Lei observarão a seguinte sequência de fases: ±Vide l. i
d_ 402(: 

§ 2º Os atos e procedimentos decorrentes das fases enumeradas no caput praticados por empresas públicas, 
por sociedades de economia mista e por licitantes serão efetivados preferencialmente por meio eletrônico, 
nos termos definidos pelo instrumento convocatório, devendo os avisos contendo os resumos dos editais 
das licitações e contratos abrangidos por esta Lei ser previamente publicados no Diário Oficial da União, do 
Estado ou do Município e na internet. 
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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 descurnprimento. 

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 

qualquer possibilidade da aquisição de bens e serviços em seus mais diversos matizes, 

especialmente no que toca às diretrizes estatuídas no Art.32, II da Lei nº 13.303/20163. 

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. 

Para além disso, todo o sistema normativo que rege as licitações atribui ao 

Administrador o dever/poder de escolher a melhor conduta, dentro de um universo 

a Art. 32. Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes diretrizes: '* 
Le n' l.' 002, e 0 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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possível de condutas, a que possa melhor atender de forma célere, eficaz e plena a 

satisfação do interesse público por meio do órgão licitante. 

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. DA VISITA TÉCNICA. LEGALIDADE. 

Argumenta a empresa a fase de visitas técnicas após a fase de lances verbais e 

antes da abertura dos envelopes de habilitação tem o condão de retirar a competitividade, 

impossibilitando assim, a busca pelo melhor preço. 

Neste particular é importante frisar que a visita técnica tem respaldo legal no 

Art,56, V, §2º da Lei nº 13.303/20164, que preza que a empresa pública pode adotar 

diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja 

efetivamente demonstrada. 

Como perfeitamente preza o texto de lei, a locução utilizada é "poderão", 

recaindo nos critérios de discricionariedade, oportunidade e conveniência da 

administração, acerca da realização ou não, devendo ser analisado de forma casuística. 

a Art. 56. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, 
promovendo-se a desclassificação daqueles que: tVide ! e n 14 CO?, de 20201 

V - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela empresa pública ou pela sociedade de 
economia mista; 

§ 1 A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita exclusivamente em relação aos 
lances e propostas mais bem classificados. 

§ 2º A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão realizar diligências para aferir a 
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso V 
do caput. 
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Em interpretação sistêmica, de modo a demonstrar a facultatividade da 

realização da visita, o próprio Edital em seu Item 22.2s faculta ao Pregoeiro ou à autoridade 

superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou complementar a instrução do processo. 

É dizer, a visita técnica ou a realização de diligências tem caráter facultativo, 

podendo ser realizado nas mais diversas fases do certame, motivo pelo qual não implica 

em condição restritiva ao certame. 

6. DO REAJUSTE. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REGRA DE IRREAJUSTABILIDADE 

DE PREÇOS. 

Afirma a empresa impugnante que o reajuste de preços deve ser concedido a 

cada período de 12 (doze) meses, adotando-se como data base para incidência da 

apresentação da proposta ou do orçamento a que esse se referir, citando como 

fundamento a Lei 10.192/2001 (Medidas Complementares ao Plano Real). 

Se imiscuindo no argumento trazido pela Impugnante, em cotejo com o 

instrumento convocatório e o modelo contrato que, a princípio, regerá a relação entre as 

partes, vê-se que na Cláusula Décima Segunda do Contrato6, já há permissivo expresso 

para alteração do contrato, que conta como exceção o reajuste, unicamente nas hipóteses 

em que a lei permita. 

Ademais, como prisma que deve ser observado por esta Empresa Pública e por 

todos aqueles que manifestem intenção de participar do certame, a licitação se dará pelo 

e Edital Pregão Presencial 002/2021 - ADS. Item 22.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, 
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementara instrução 
do processo. 
6 Edital Pregão Presencial 002/2021— ADS. Contrato. Cláusula Décima Segunda: Alteração do Contrato — O 
presente contrato poderá ser alterado, através de Termo Aditivo, nos casos apontados pelo Art.81 da Lei 
nº 13.303/2016. 
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procedimento auxiliar de licitação denominado sistema de registro de preços, onde, 

visando a economia de escala e a maior vantajosidade para a Administração Pública, a 

regra preceitua justamente que os preços são irreajustáveis durante a vigência da ata, 

sendo inclusive vinculativo o preço licitado para as partes da relação. 

O Próprio Tribunal de Contas da União - TCU adota em seus editais disposição 

expressa que se alinha com o que aqui se sustenta, a exemplo do Item 55 e seguintes do 

recente Edital do Pregão Eletrônico n423/2020, ocorrido em sessão pública aos dias 28 de 

julho de 2020, cite-se: 

"55. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e 

irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas 

das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art.65 da Lei nº 8.666/1993 

ou no artigo 17 do Decreto n9 7.892/2013". 

É dizer, caso Esta Empresa Pública tome postura diversa estará em flagrante 

descompasso com todo o arcabouço legal que disciplina o sistema de registro de preços e 

com a Corte de Contas da União, o que, por óbvio, é inconcebível. 

Diante dos argumentos aqui postos, melhor sorte não merece o argumento se 

não a improcedência. 

7. DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JUROS DE MORA E MULTA. 

Versa a impugnante que não há previsão quanto à incidência de juros de mora, 

correção monetária ou multa em caso de inadimplemento efetuado pela Contratante, por 

culpa exclusiva desta. 

' Art. 63. São procedimentos auxiliares das licitações regidas por esta Lei: 

III - sistema de registro de preços; 
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De início, cumpre ressaltar que esta Empresa Pública tem como praxe cumprir 

com exatidão todas a avenças que firma com os particulares, motivo pelo qual estipula de 

forma minuciosa a forma do pagamento em suas minutas contrato e editais. 

Conforme versa o Art.68 da Lei nº 13.303/20168, os contratos desta Empresa 

Pública serão regidos pelas suas cláusulas, pelo disposto nesta Lei e pelos preceitos do 

direito privado. 

Por óbvio, por ser a Agência de Desenvolvimento do Amazonas —ADS, empresa 

Pública por natureza legal, submissa aos regimes da Lei 13.303/2016 e preceitos do direito 

privado (Código Civil e dogmas principiológicos), ou seja, ainda que não conste de forma 

expressa, constatada a mora por parte da Administração Pública, incidirá juros de mora e 

correção monetária, respeitados os prazos previstos na Cláusula Sexta do Instrumento 

Contratual. 

Todavia, pela lógica jurídica inserta na relação em análise, o instrumento 

convocatório e seus anexos não merecem reparo. 

8. DISPOSITIVO 

Forte nas razões expostas na presente resposta, JULGO IMPROCEDENTE A 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL formulada pela empresa CS BRASIL FROTAS LTDA., mantendo 

inalterados todos os termos do Edital do Tegão 'resencial nº 002/2021 - CIL-ADS / 

Registro de Preços 002/2021. 

M:naus de fe ereir! de 2021 

Presidente da Comissã 
~ 

SAMPAIO 

de Licitação - CIL/ADS 

8 Art. 68. Os contratos de que trata esta Lei regula -.e pelas suas cláusulas, pelo disposto nesta Lei e pelos 
preceitos de direito privado. 
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