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ILMO. SR. PREGOEIRO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2021 – SRP 002/2021. 

 

 
 

RECHE GALDEANO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.713.403/0001-90, localizada na 

cidade de Manaus, Estado do Amazonas, por meio de seu advogado infra-

assinado, vem perante o Ilmo. Sr. Pregoeiro apresentar com fundamento no 

item 8.1 do Instrumento Convocatório solicitação de ESCLARECIMENTO 

para elucidações de dúvidas e IMPUGNAÇÃO ao Edital em epígrafe das 

exigências que violam a Lei e o Regulamento de Licitações e Contrato da 

Companhia, pelos motivos que agora passa a expor para ao final requerer:  
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1. DA TEMPESTIVIDADE 

 
Preliminarmente, imperioso mencionar a tempestividade da presente 

impugnação, haja vista que a sessão para o recebimento das propostas ocorrerá 

no próximo dia 18/02/2021. 

Considerando o prazo fixado no edital para recebimento de esclarecimentos e 

impugnação ao ato convocatório, a apresentação dos presentes pleitos deverá 

ocorrer até a data de 11/02/2021. 

Cristalino que embora os pedidos de impugnações não suspendam os 

prazos previstos para abertura do certame, diferente ocorrerá com as 

solicitações de esclarecimentos não respondidos (antes da abertura) os 

efeitos diferentes.  

No caso, a norma editalícia estabelecida, especialmente, quanto a resposta aos 

esclarecimentos, diferente do que ocorre com pedido de impugnação, DEVEM 

SER respondidos em até 24 horas anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, pois a ausência ou omissão, afetará a formulação 

da proposta e o direito de participação da Solicitante e demais 

proponentes. Embora as razões de impugnação não sejam acatadas ou 

analisadas em tempo hábil, por não ter efeito suspensivo, que ao menos as 

dúvidas/questionamentos devem ser respondidas ao Requerente no 

PRAZO EDITALÍCIO, pois tal prática ampliaria a disputa para a 

obtenção do maior número de propostas visando a promoção da 

escolha da mais vantajosa. 

Assim solicito que sejam avaliados os questionamentos e caso não sejam 

respondidos no prazo estabelecido acima, pelo Órgão os aspectos do TR, o 

certame seja suspenso, pois a omissão (das respostas) afetará não apenas 
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a formulação das propostas de preços, mas a próprio direito de 

participação. 

Cristalino que ausência de resposta aos esclarecimentos, INEQUIVOCAMENTE, 

antes da data de abertura do certame trata-se de ato ao arrepio da lei, A MESMA 

NÃO PODERÁ OMITIR-SE DIANTE DE TAL FATO, IGNORANDO A 

OCORRÊNCIA E CONTINUAR COM A PRÁTICA DOS DEMAIS ATOS. 

Nesse caso não se trata de faculdade da Administração Pública agir, MAS DE 

UM PODER-DEVER, em face do compromisso com a legalidade e demais 

princípios estabelecidos no artigo 3º da lei 8.666/93, QUE SERÃO VIOLADOS.  

Imperioso mencionar que os questionamentos e pedidos de impugnação visam 

tão somente o interesse na probidade e lisura do procedimento 

licitatório. Ressaltamos que algumas solicitações abaixo conduzirão 

necessariamente respostas que complementarão e/ou determinarão 

interpretação distinta da literalidade original da cláusula do Edital e do 

seu termo de referência, que inevitavelmente deverão ser retificadas e 

culminarão em nova publicação, especialmente, por exercer efeito direto na 

elaboração das propostas de preços e outras poderão estender a competitividade. 

2. DOS PLEITOS: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO  

Visando economia procedimental no processo administrativo e colaborar com a 

eficiência dos procedimentos, apresentamos em única petição nosso pleito de 

solicitação de esclarecimentos aos termos do edital e de impugnação. Quando o 

pleito revelar a necessidade de modificação do edital que afete a formulação da 

proposta sem a imputação de ilegalidade, deverá ser recebido como solicitação 

de esclarecimento, quando o pleito revelar contrariedade a disposição de lei ou 

a princípios administrativos, deverá ser recebido como impugnação.   
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DAS LEGISLAÇÕES QUE NORTEIAM A LICITAÇÃO 

Vejamos o preâmbulo do edital: 

 

Em face ao exposto, requeremos seja disponibilizado o Regulamento Interno de 

Licitação dessa Agência visando conhecimento nos normas internas, princípios 

peculiaridades de contratação e conhecimento dos prazos. 

Urge mencionar que a Lei Federal das Estatais informa o emprego do pregão as 

contratações comuns. Deste modo, o Gestor da licitação deverá empregá-lo 

quantos ao critérios e julgamento e prazos.  

DAS ESPECIFICAÇÕES RESTRITIVAS E DESNECESSÁRIAS 

Quanto ao item 1 (do objeto) foi especificado a necessidade de o carro ser 

automático, bem como, foi definida a cor do veículo para que esta seja atendida 

a especificação, tornando o custo da contratação maior e por consequência 

menos vantajosa. O TR padece de justificativa técnica para tal exigência e ainda, 

inexiste norma interna de padronização visual a autorizar a exigência da cor dos 

veículos. 

No caso, há patente limitação da ampla participação no objeto licitado, e ainda, 

com as características do bem informado não autorizar contratação mais eficiente 

ou mesmo econômica ao Estado.  
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Assim é certo, que da forma como ficou estabelecida a especificação do objeto 

revela flagrante afronta as leis, vejamos:  

Lei n. 10.520/02 

Art. 3º.  A fase preparatória do pregão observará o 

seguinte: 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente 

e clara, vedadas especificações que, por excessivas, 

irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; 

No caso, visando otimizar e revestir de legalidade a elaboração da proposta de 

preços e favorecer ampliação das disputas com melhores lances para 

Administração, as proponentes terão melhores condições de participação, 

especialmente, junto ao mercado/fabricante dos bens se forem abertas as 

possiblidades acima indicadas, ou seja, a exclusão da versão dos veículos 

exclusivamente automáticos para manual e/ou automáticos e seja 

liberada e exigência da cor dos veículos (deixar livre a paleta de cores). 

Deste modo, observamos flagrante infração a lei, razão pela qual, urge a 

retificação do Edital, com o deferimento da presente Impugnação, que afetará 

as condições de participação e formulação das propostas de preços dos licitantes, 

o que justificará a reabertura do certame em igual prazo (de mais 08 dias úteis) 

visando ampliação da competição acerca das mudanças, observando-se a lei de 

licitações e a Lei n. 13.303/16 

DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS 

VEÍCULOS 

O Edital estabeleceu o seguinte: 



 

 
 

Bindá & Nunes  
Advogados 

 

 
 

 asmb28@hotmail.com.br 

 

6-25 

 

Ocorre que os critérios de aceitabilidade estão omissos, apenas há 

indicação de que será declarado pela comissão designada as com vistas a 

averiguação das condições e especificações de aceitabilidade dos veículos.  

Ocorre que o edital é omisso, pois não foi estabelecido os critérios e os tipos de 

aferição/averiguação de aceitabilidade dos veículos. No caso, da motorização o 

que será avaliado o que será visto: Ruídos, trepidação, óleo? Quais os 

instrumentos que serão adotados para aferição? Quais os critérios máximos e 

mínimos de aceitabilidade?     

No caso resta evidente que estamos pleiteando segurança jurídica para as partes 

envolvidas no processo e transparência e probidade dos atos.  

Ocorre que diferente do estabelecido pelo presente edital, a citada omissão não 

assegurou, GARANTIAS LEGAIS DE RECEBIMENTO PARA PRÓPRIA 

ADMINISTRAÇÃO. ESTAMOS FALANDO DE SEGURANÇA JURÍDICA. No 

vertente, as licitantes ficam em situação vulnerável e subjugada, após a 

licitação/classificação, se ver obrigada a ter que aceitar o qualquer 

critérios (duvidoso), inclusive, o que for mais proveitoso para a 

contratada em lugar do justo e reto. 

Em face ao exposto solicitamos sejam apresentados os critérios de avaliação de 

forma a evidenciar a objetividade dos critérios de aceitabilidade dos veículos 

estabelecendo padrões máximos e mínimos e de medição.  
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Na verdade, não se pretende duvidar da Administração, mas com a presente 

omissão, resta a seguinte ilação: por que a administração não evitou que dúvidas 

dessa natureza pairassem sobre o certame? Porque não alijar tais omissões, 

evitando-se imputações dessa natureza que possam ao final resultar em uma 

licitação frágil? 

Por fim, a exigência pretendida deve se estender apenas ao primeiro classificado. 

o entendimento doutrinário e jurisprudencial é de que a amostra deve ser exigida 

tão somente do primeiro colocado, a saber: 

“Se for o caso de apresentação de amostras, afigura-

se evidente o descabimento de impor-se a exigência 

em relação a todos os licitantes. A única alternativa 

será determinar que o licitante cuja oferta sagrar-se 

vencedora deverá apresentar a amostra antes da 

assinatura do contrato. Ou seja, os licitantes terão 

conhecimento de que, se saírem vencedores do 

certame, terão de encaminhar imediatamente a 

amostra do objeto ofertado” (cf. Marçal Justen Filho 

in Pregão – Comentários à Legislação do Pregão 

Comum e Eletrônico, 2ª ed., Dialética, São Paulo, 

2003, p. 116). 

Neste mesmo viés informamos as decisões das cortes de contas: 

“AMOSTRAS. DOU de 13.06.2008, S. 1, p. 106. 

Ementa: o TCsendo o caso, poderáU determinou ao 

Gabinete do Comandante do Exército que, em 

certames licitatórios, se limitasse a exigir a 

apresentação de amostras ou protótipos dos bens a 
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serem adquiridos ao licitante provisoriamente em 

primeiro lugar, nos termos dos incisos XII e XIII, art. 

4º da Lei nº 10.520/2002 c/c art. 30 da Lei nº 

8.666/1993, observando, no instrumento 

convocatório, os princípios da publicidade dos atos, da 

transparência, do contraditório e da ampla defesa 

(item 9.2.1, TC-017.246/2006-5, Acórdão nº 

1.113/2008-TCU-Plenário)”. 

... 

“12. De fato, não há que se falar em exigência de 

amostras de todos os participantes do pregão. Nesse 

sentido, cabe novamente transcrever trecho do Voto 

do Ministro Walton Alencar Rodrigues no TC 

001.103/2001-0, condutor do Acórdão n. 1.237/2002-

Plenário-TCU, que bem elucidou esta questão: 

A exigência de amostras, na fase de habilitação, ou de classificação, feita a todos 

os licitantes, além de ilegal, poderia ser pouco razoável, porquanto imporia ônus 

que, a depender do objeto, seria excessivo, a todos os licitantes, encarecendo o 

custo de participação na licitação e desestimulando a presença de potenciais 

licitantes. 

A solicitação de amostra na fase de classificação apenas ao licitante que se 

apresenta provisoriamente em primeiro lugar, ao contrário, não onera o licitante, 

porquanto confirmada a propriedade do objeto, tem ele de estar preparado para 

entregá-lo, nem restringe a competitividade do certame, além de prevenir a 

ocorrência de inúmeros problemas para a administração. 
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Pelo exposto, requeremos seja limitada a exigência apenas a primeira 

classificada, razão pela qual impugnamos o edital. Frise-que a o item afetará a 

formulação da proposta. 

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA  

A qualificação técnica deverá fornecer subsídios ao julgador, nos seus 

documentos, atestados de capacidade técnica, que comprovem a experiência 

anterior da proponente no seguimento de serviços compatíveis com o objeto do 

presente certame CONTENDO AS QUANTIDADES E PRAZOS, para tanto, o 

ato convocatório deve fornecer todos os subsídios para possibilitar o julgamento 

objetivo pela autoridade administrativa com margem de segurança a escolha da 

melhor proposta e julgamento da documentação de habilitação, de modo a 

oferecer aos licitantes, os CRITÉRIOS OBJETIVOS, que serão adotados 

previamente, não podendo, após a publicação do edital, mudar as regras exigindo 

para mais ou menos do que ali fora previsto. ASSIM, GARANTE-SE A 

SEGURANÇA JURÍDICA ÀS PARTES ENVOLVIDAS NO PROCESSO. 

 
Ocorre que da leitura das regras editalícias, verifica-se que o instrumento não 

contemplou a exigência legal de qualificação quanto as regras para aceite dos 

atestados de capacidade técnica a comprovar experiência ANTERIOR na 

execução do objeto licitado em RELAÇÃO QUANTIDADES ESTABELECENDO 

PARAMENTOS MÍNIMO DE 30%.  

 

No ENTANTO NÃO REVELA O PRAZO MÍNIMO A SER CONSIDERADO. Não 

há indicação de percentual máximo ou mínimo para aceite dessa comprovação. 

Razão pela qual indaga-se: A diária de um veículo por prazo de 03 anos 

será suficiente para comprovação da capacidade técnica? Qual seria o 

prazo mínimo de execução do serviço apresentado no atestado para ser 

considerado compatível? 24 meses? 12 meses? 6 meses? 1 mês? 1 dia? 
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Serão aceitos atestados de capacidade técnica emitidos para serviços 

ainda em execução? (ex. vigência 12/07/2017 a 11/07/2018, assinado 

04/04/2018. Período executado 8 meses. Parcial). Como será contado 

o prazo neste caso? Serão aceitos atestados que constem qualquer 

quantidade e prazo de execução? Um único atestado contendo 05 

diárias de veículos será aceito para fins de comprovação do item 

editalício?      

 

Nesse aspecto indicado o edital deixa lacuna devendo ser esclarecido. Evidente 

que as respostas afetarão as condições de participação, logo deverão ser 

saneadas e indicados os procedimentos para os proponentes. Assim urge a 

reabertura do certame para sua retificação nos termos da lei. 

Quanto a similaridade indaga-se: será aceito como compatíveis atestados de 

veículos de qualquer categoria independente a especificação do item do edital, 

v.g. veículos tipo passeio (hatch, sedan, utilitário, executivo, etc), independente 

sua especificação, poderá ser aceito para comprovação de qualquer item licitado? 

O julgamento observará a tipologia dos veículos (o atestado deve ser 

necessariamente veículo relacionado ao item licitado)? Serão aceitos atestados 

de veículo leve para comprovar capacidade técnica de caminhão? Solicitamos 

justificativa técnica caso a resposta seja a opção de julgamento por tipologia de 

veículos.  

Quando aos itens abaixo, verificamos contradição de informações: 
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No primeiro momento, o quantitativo a ser comprovado no atestado é de 30% 

das quantidades descritas na proposta em conformidade com os itens que a 

licitante terá interesse de participar, já que a licitação é do tipo menor preço 

global por item e não global. Já no segundo momento, em contradição a primeira 

exigência, o percentual de 30% incide sobre a quantidade que está sendo 

proposta neste certame, ou seja, flagrante e desproporcionalidade da 

exigência, fazendo inferir que os 30% serão calculados pelo montante global 

do certame. Solicitamos retificação do edital.    

Solicitamos seja sanada e esclarecida as contradições que dificultam a elaboração 

da documentação de habilitação causando prejuízo ao direito de participação. 

DO PRAZO DE ENTREGA DOS VEÍCULOS E DA ILEGAL EXIGÊNCIA DE 

PROPRÍDADE PRÉVIA 

O Edital estabelecer o prazo de entrega em até 10 dias. A citada cláusula 

estabelece prazo exíguo para entrega dos veículos, além do que, é abusiva e 

restritiva, pois não permitirá a obtenção de preços mais vantajosos para 

Administração, violando as recomendações do TCU, inclusive. 

Tal exigência finda por contrariar consolidada jurisprudência do TCU que 

estabelece o prazo mínimo de 30 dias, para ser entregue os 
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bens/veículos. Razão pela qual requer seja ajustado o prazo de 30 dias 

conforme jurisprudência do TCU. In verbis:    

Fixe o prazo previsto para início da prestação dos 

serviços em, no mínimo, 30 (trinta) dias, de forma a 

possibilitar às empresas vencedoras das licitações a 

adoção dos procedimentos que lhes permitam iniciar 

a execução contratual. Acórdão 667/2005 

Plenário. 

Em síntese, a lição que extraímos das condições ou exigências acima citadas de 

que somente as empresas que possuírem propriedade prévia dos veículos que 

estarão aptas a participação nesse certame, bem como, as que consigam cumprir 

o prazo de entrega dos bens estarão aptas a participação. 

Quanto a propriedade previa a exigência viola consolidada jurisprudência 

majoritária do TCU. Recentemente no Acórdão 365/2017 Plenário, que teve como 

relator o Ministro José Múcio Monteiro, que exarou decisão que a exigência de 

comprovação de propriedade ou de compromisso de cessão, locação/leasing ou 

venda das máquinas e dos equipamentos considerados essenciais para o 

cumprimento do objeto da licitação contraria o art. 30, § 6º, da Lei 

8.666/93. 

A 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), 

também já se manifestou sobre o assunto caso semelhante que foi objeto da 

Denúncia n. 942.180, relatada pelo Conselheiro José Viana, em 05/03/2015. Os 

conselheiros entenderam que a exigência de propriedade de bens ou 

equipamentos a serem utilizados durante a prestação do serviço não poderia ser 

um pré-requisito para a comprovação da qualificação técnico-operacional dos 
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licitantes. Tais exigências somente serão possíveis a partir da determinação do 

vencedor do certame, no momento da assinatura do contrato. 

Ademais, percebe-se que a decisão do TCE-MG está em consonância com outros 

Acórdãos do TCU e também com a Súmula 272 do mesmo Tribunal: 

Súmula nº 272/2012 TCU: 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. 

Corrobora com nosso dizeres a jurisprudência de Nossos Tribunais 

ADMISTRATIVO - LICITAÇÃO - EXIGÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE PROPRIEDADE DE 

VEÍCULOS - DISCREPÂNCIA COM AS REGRAS 

DA LEI 8.666/93 - ILEGALIDADE DO ITEM DO 

EDITAL - ILEGALIDADE DO ATO QUE TEVE 

COMO FUNDAMENTO A NORMA EDITALÍCIA - 

INABILITAÇÃO INDEVIDA. I - O regramento do 

Edital Tomada de Preço nº 05/97 consta em seu item 

2. 6.2, como exigência de capacidade técnica, a 

comprovação, através de cópias do DUT RECIBO e do 

IPVA em nome da licitante, todos quitados com 

relação ao ano de 1997, de que possui frota 

constituída de, no mínimo, 11 veículos dos tipos 

o discriminados em seu subitem. II - Ao passo 

que a parte final do § 6o do art. 30 da Lei nº 
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8.666/93 diz que são vedadas as exigências de 

propriedade e de localização prévia. III - 

Dessarte, é dado observar que os regramentos 

expostos no Edital de Tomada de Preço nº 05/95, 

notadamente no item discrepam da norma legal que 

concede disciplina às licitações em âmbito federal. 

Assim, com base nesse entendimento, visualizo a 

ocorrência de ilegalidade na exigência contida na 

mencionada regra do certame, de modo que o ato 

administrativo que a tomou como fundamento padece 

do mesmo mal de ilegalidade, tornando-se, por isso, 

írrito e nulo. III - Remessa oficial improvida. (TRF-2 - 

AMS: 22833 98.02.28461-0, Relator: Desembargador 

Federal THEOPHILO MIGUEL, Data de Julgamento: 

29/03/2006, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data 

de Publicação: DJU - Data: 26/05/2006 - Página:331) 

Pelo exposto, depreende-se da leitura, que há fartas razões jurídicas 

para exclusão da cláusula ou da sua reformulação a alijar a propriedade 

prévia inferida ao objeto, em decorrência do prazo concedido para 

apresentação dos veículos.  

Afinal trata-se da fato público e notório de conhecimento nacional que o 

cumprimento pontual de algumas obrigações relacionadas a prestação dos 

serviços em diversos seguimentos, no ano corrente, cujo cumprimento depende 

do funcionamento integral de uma cadeia de complexa de outros serviços 

(indiretamente ligados), inevitavelmente, restaram prejudicados pelos efeitos 

diretos e indiretos da pandemia (isolamento social, regime de tela trabalho, 

revezamento de turnos, suspensão de contratos de trabalho, serviços públicos 
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não essenciais funcionando em regime de meia jornada e outros) igualmente 

sobre o cenário econômico instalado nas indústrias automotivas e o 

seguimento dela decorrente.  

Deste modo, hialino que não é lícito, razoável ou legitimo estabelecer 

prazos exíguos e fora de realidade, para cumprimento de obrigações e 

desconsiderando os fatos mercadológicos negativos ocasionados pela 

pandemia nos Entes Federados. Frise-se que o cenário, ainda que não 

fosse o apresentado, de exceção, os prazos fixados pelo TCU, hoje, já 

seriam inexequíveis ou limitariam participação somente a que já 

possuir os bens na sede do Ente licitante. 

Pelo exposto, impugnamos o prazo definido pelo edital por violar 

jurisprudência e a lei. 

DO DANO NÃO COBERTO PELO SEGURO - RESPONSABILIDADE 

INTEGRAL – ILEGAL 

Vejamos o que estabelece o edital: 

O edital estabelece, ainda, nos diversos itens que seguro seja sem franquia e 

cobertura total. Ocorre que a cobertura de seguro se dá sob a circunstância onde 

não há culpa do condutor.  

Assim, caso o dano ocasionado seja de responsabilidade do condutor, como 

deverá ser realizado o pagamento do dano ocasionado? No item 1. solicita um 
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formato de apólice que contempla morte e invalidez, quando a Agência solicita 

"seguro total" é com a proteção descrita neste item? 

Em verdade, inequivocamente, sabe-se que o pagamento da franquia 

deverá ser de responsabilidade da Contratante, afinal a condução dos 

veículos será pelos seus prepostos e não da Contratada. Assim havendo 

dolo ou culpa de seus agentes, a Contratante deverá arcar com os 

custos da franquia. De outro giro, revelará exigência é ilícita. A 

obrigação desse ônus compete a Contratante, razão pela qual a 

retificação do edital na forma indicada repercutirá na formulação da 

proposta. 

Frise-se ainda, que além do pagamento da franquia pela Contratada não se 

justificar o Edital quiçá contemplou a responsabilidade nos casos de 

danos não cobertos pelo seguro pelos motivos adiante delineados: 

 Conduzir o veículo sem CNH; 

 Acidente ocorrido direta ou indiretamente por 

alterações mentais do condutor (álcool, substâncias 

toxicas etc.) 

 Sinistro causado por dolo (má intenção); 

 Fraude ou tentativa de fraude por parte do locatário 

com intenção de obter benefícios ilícitos da apólice; 

 Agravamento intencional do risco por iniciativa do 

locatário; 

 Uso do veículo para fim diferente do acordado em 

contrato; 

 Declarações inexatas ou omissas feitas pelo locatário; 

 Conduzir o veículo com negligência, imperícia; 
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 Mau uso do veículo 

  

Deste modo, além dos citados acima, temos ainda as situações em que 

o seguro não cobre a avaria pela inviabilidade do baixo custo do dano, 

decorrentes mau uso e por culpa do Condutor. Nesses casos, como deverá 

proceder a contratada para obter o reembolso de tais prejuízos? E quanto a 

situações em que o condutor seja o culpado pelo prejuízo, como deverá 

proceder? Os casos de bens não assegurados, como furto de rádio ou outros 

itens como espelhos e demais acessórios, como será a restituição do bem? A 

quem será atribuída a responsabilidade?  

Pelo exposto, indaga-se: havendo dano do veículo por culpa do empregado (com 

intervenção mecânica indevida, uso indevido – mau uso -, não observâncias das 

regras e manuais) deverá a contratada repor o veículo substituto a própria 

expeça? No caso da culpa imputável ao condutor, a franquia deverá ser custeada 

pela Contratante? Nesse caso, será a Contratada restituída pelo reparo do custo 

advindo pelo mau uso independente o valor? Havendo a necessidade de repor o 

veículo adicional as despesas do correrão por conta de quem?  

Verifica-se deste modo, que existem omissões e contradições no edital 

que repercutem na formulação da proposta e ainda, o instrumento 

estabelece obrigações as proponentes que deverão ter que assumir o 

risco integral pelo mau uso dos veículos pelos prepostos do Companhia.  

Faz-se necessário a inclusão de cláusulas que garantam a 

responsabilização do condutor que prática condutas ilícitas (pelo mau 

uso do veículo – servidor público), que impõem ônus Companhia, pois 

os custos de sinistralidade do contrato são agregados pelas locadoras 

em seus preços. Quanto menor a sinistralidade dos veículos locados, 

melhores serão os preços das locadoras. Não pode a Estatal se afastar 
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de tal responsabilidade. A conduta revela verdadeira afronta e lei e 

traduz-se em verdadeiro ato antieconômico. AFINAL NÃO EXISTE 

RISCO QUE NÃO SEJA PRECIFICADO. 

Responsabiliazar a Contratada de forma geral e irrestrita (absoluta) por todos os 

danos experimentados, especialmente, pela comprovada culpa dos prepostos da 

Contratante, além de ilegal é abusiva, afronta todos os princípios que regem a 

licitação, ficando a Contratada subjulgada a arbítrios da Estatal e seus 

empregados.   

 

Na improvavel aplicação da citada premissa de reponsabilidade absoluta como 

regra, a Contratada se tornará refém de situações, cujas excludentes de 

responsabilidade jamais alcaçarão, causando inevitável desequílibrio contratual 

apenas para uma das partes. 

 

Agora apenas para fins de argumentação e exemplificação do caso posto, seria 

o mesmo que impor a Contratada a obrigação de ter que reparar o dano 

provocado por ato culposo ou doloso do preposto da Contratante que vier 

a abastacer o veículo com conbustível errado (gasolina a disel), proceder 

interveções mecânicas não autorizadas que comprometam todo o conjunto (troca 

de preças novas por usadas ou emprego óleo lubrificante indevido), colidir 

propositadamente o bem contra terceiros (retaliação ou envolvimento em briga 

de trânsito), ou mesmo, danificar o veículo  para favorecer absenteísmo, dirigir 

embreagado, sob efeito de drogas, de psicotropicos dentre outros eventos. 

 

Deste modo, cristalino que a Contratante não poderá se eximir de 

proceder a apuração dos fatos, por meio de instauração de processo 

administrativo regular contra o servidor que agiu de forma culposa ou 
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dolosa e por conseguinte protamente autorizar a justa restiuição pelo 

dano provocado ilegalmente a Contatada.  

 
Agir de outro giro, representa verdadeira omissão a causar instabilidade e 

inseguranca jurídica na relação pactuada. Ademais, a Contratante no caso trazido 

a baila, não sofrerá dano algum ao indenizar a Contratante, pois mediante 

comprovada culpa de seu preposto, poderá reaver o prejuízo 

administrativamente. LEMBRANDO QUE OS CONTRATOS CELABRADOS 

COM A ESTATAL SÃO DE ADESÃO QUE CONFORME A LEI CIVIL NÃO 

AUTOIRZA CLÁUSULA DE NÃO RESPONSABILIZAÇÃO. 

 

Correto será que em havendo culpa do condutor, as obrigações 

decorrentes da ação ou omissão dele (reparação) deverá ocorrer pela 

Contratante.  

Pelas razões fáticas e jurídicas aduzidas acima requer sejam respondidos 

tempestivamente os questionamentos formulados sob pena de prejuízo a 

formulação da proposta de preços, bem como, o total deferimento da 

Impugnação, possibilitando ampliar a participação dos licitantes e garantindo-se, 

deste modo, a obtenção da proposta mais vantajosa para Companhia. 

Considerando que as respostas procedidas acarretarão alteração editalícia, 

especificamente, das condições de participação e formulação das propostas de 

preços dos licitantes, o órgão deverá proceder a reabertura do certame 

respeitando igual prazo inicial do lançamento do aviso (de mais 08 dias úteis) 

visando ampliação da competição acerca das mudanças, e adequação das 

propostas dos participantes em homenagem a lei de licitações. 

DA ESTIMATIVA DE KM RODADO 
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O edital determina que os veículos deverão ser locados com km livre e 

os custos de manutenção por conta da Contratada. Ocorre urge sejam 

informados a média de KM da Companhia nesse certame, elemento 

imprescindível a formulação da proposta de preços.   

O Projeto Básico deste certame estabelece para Contratada a obrigação fornecer 

serviços de manutenção destinados a prevenir quebras, evitando possíveis 

acidentes, pelo defeito ou desgaste natural do uso. TODO POR CONTA DA 

CONTRATADA.  

Com a transferência destes custos a contratada, se faz absolutamente necessário 

a transparência aos demais licitantes sobre a QUILOMETRAGEM ESTIMADA 

PERCORRIDA pelos veículos. 

Esta informação pleiteada é essencial e sua divulgação deve ser obrigatória, haja 

vista que impactará diretamente no custo final do serviço. Ex: Um veículo que 

percorre 2.000km/mês tem um custo variável de manutenção, pneu, revisão, 

reposição de peças, depreciação, alinhamento/balanceamento, etc, totalmente 

diferente de um veículo que percorra 8.000km/mês. A ocultação desta 

informação irá comprometer a justa concorrência assim como o princípio da 

publicidade, tornando o negócio ainda obscuro e sem margem precisa para aferir 

o real preço do serviço. 

Apenas para fins de comparação, considerando um custo por km de R$ 0,09 para 

manutenção, um veículo rodando 2.000km/mês apresentaria R$ 180,00, 

enquanto rodando 8.000km/mês apresentaria R$ 720,00. Uma diferença de 

R$ 540,00 sobre o custo MENSAL da locação. Ao considerar 12 meses 

de serviço, e 200 veículos, poderia acrescer em R$ 1.296.000,00 de 

variação de custo no contrato. 



 

 
 

Bindá & Nunes  
Advogados 

 

 
 

 asmb28@hotmail.com.br 

 

21-25 

Portanto, considerando que o custo de manutenção representa expressiva 

parcela do valor que compõe o preço final da locação de um veículo, e ainda que 

tal custo é absolutamente impactado pela km rodada do veículo, torna-se 

fundamental que a administração apresente os históricos de km rodada 

dos últimos anos (informação pública), de preferência por 

periodicidade mensal, assim como apresente estimativa da km rodada 

para os veículos a serem locados, caso contrário, estaria em vantagem 

as empresas que atualmente prestam o serviço a Companhia e já 

possuem tal informação. 

Tal informação pode ser obtida facilmente através dos controles de trafego dos 

veículos locados por contratos anteriores, assim como pelo controle de 

abastecimento, não tendo razões para Administração oculta-las na licitação. 

Frise-se, que não pode a Administração simplesmente alegar que o 

modelo de contratação é sem franquia, com quilometragem livre e se 

amparar neste para negar-se a apresentar as informações.  

Imperioso mencionar que não estamos aqui questionando o modelo de 

remuneração da locação (quilometragem livre), mas sim a falta de 

informação do histórico de quilometragem percorrida pelos veículos 

nos últimos 12 meses, e estimativa de quilometragem a ser percorrida 

em contrato futuro, dados absolutamente necessários para que os 

licitantes possam formular suas propostas com segurança.  

Ou seja, tais relatórios devem ser tornados públicos para que todos os licitantes 

participem da disputa com a mesma informação e em condições iguais de 

competitividade. 

Cremos que o valor de referência, inevitavelmente, deva ter levado em 

consideração a quilometragem estimada mês e/ou anual, do contrário, a 
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informação além de errada, não terá condão de estabelecer ou fornecer para 

Administração a possibilidade de fixar parâmetros objetivos de julgamento e por 

fim, que os licitantes possam fazer o lançamento de seus valores efetivos (para 

elaboração da proposta de preços).  

Assim cristalino que a citada omissão macula os preços mínimos e máximos, 

inclusive, a cotação de preços que subsidia o valor de referência da licitação para 

o julgamento e classificação das propostas de preços das licitantes.  

Em outros termos, sem tais informações no Edital, evidente que a Entidade 

Requisitante jamais saberá se a proposta a ser contratada efetivamente será a 

mais vantajosa ou se o prestador dos serviços conseguirá cumprir com suas 

obrigações ofertadas, o que é pior, verifica-se que o julgador dessa licitação como 

não possui tais elementos, não terá como empregar critérios objetivos para 

seleção da proposta, logo jamais poderá afirmar se a escolha da proposta 

efetivamente foi mais vantajosa.  

Em face ao exposto indaga-se ainda, qual a critério adotado para 

elaboração do valor de referência? Qual a quilometragem estimada 

adotada para fixação dos valores de referência? Qual o critério de 

cotação de preços para licitação com ID de quilometragem livre? 

Ora Senhor Pregoeiro, temos como certo que a requisitante do certame possui 

dados à elaboração do termo de referência do edital, logo requeremos seja 

informado os dados estimados de sua realidade ordinária (dos contratos de 

locação de veículos), pois do contrário à proposta de preços restará prejudicada 

sua elaboração. 

Por isto, questionamos: 
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a) Qual o histórico de km rodada mensal (média), 

nos últimos 12 meses?  

 
b) Qual a quilometragem média Mensal Estimada a 

ser percorrida por cada veículo a ser contratado?  

 

Em face a todo o exposto, urge a anulação dos vícios indicados, cuja correção 

afetará, inevitavelmente, a formulação das propostas de preços dos interessados 

e das condições de participação culminando a necessidade das medidas 

administrativas dispostas no artigo 21, parágrafo 4º da Lei 8.666/93. 

DISPOSICÕES GERAIS 

Quanto ao item 3, para referência, quais modelos de veículo se encaixam neste 

item, pois das marcas apuradas no mercado, o torque de 550 a 600 extrapolam 

os limites de 5 e 7 toneladas definidos pelo edital. Solicitamos esclarecimentos 

e/ou retificação da Especificação. 

Quanto ao item 4, o torque pelo especificado, nenhum veículo permite a 

condução de motoristas de categoria B. Solicitamos esclarecimentos e/ou 

retificação da Especificação. 

Requeremos retificação do edital quanto ao prazo de substituição de veículos 

para lavagem, sinistro ou manutenção. Afinal no item J do edital, define prazo de 

4 horas. Ainda sobre esse prazo as 4 horas começa fruir a contar de que 

momento? 

Sobre o caso trazido a baila, considerando que esta Agência atende o Estado do 

Amazonas, a depender do evento é certo que o prazo de 4 horas é insuficiente 

ou impossível de cumprir, uma vez que, se houver um sinistro de motor na BR 

319, nas proximidades de Humaitá, não será possível o atendimento do prazo, 
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afinal só com a vigem até o local leva 4 horas. Solicitamos que o prazo seja fixado 

pelo gestor do contrato conforme o evento. 

Serviços que durarem menos que 4h, a Contratada estará dispensada de realizar 

a substituição, pois a reposição do veículo será dentro do prazo? 

DOS PEDIDOS 

Em face a tudo que se expôs requer o requer o que segue: 

1. Sejam respondidos tempestivamente no prazo 

de 24 horas os questionamentos formulados nos 

termos e prazos do edital sob pena de prejuízos a 

formulação da proposta;  

2. Todos os pedidos sejam analisados e 

respondidos, pois todo ato praticado ao arrepio da lei 

não incide a preclusão temporal. Toda ilicitude levado 

a Conhecimento ao Gestor deverá ser tratada e 

alijada;  

3. Sejam recebidas as omissões editalícias acima 

indicadas como Impugnação devendo ser julgado 

totalmente procedente, pois violam as condições de 

participação e a formulação da proposta de preços; 

 

4. Seja suspenso o presente certame para que se 

proceda à revisão do Edital, com a devida exclusão 

das cláusulas abusivas, bem como, das omissões 

acima indicadas, que maculam o Edital com vícios. 

5. Considerando ainda que haverá alteração do 

edital, com o deferimento da presente Impugnação, 
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das condições de participação e da formulação das 

propostas de preços dos licitantes, urge a reabertura 

do certame em igual prazo (de mais 08 dias úteis) 

visando ampliação da competição acerca das 

mudanças, observando-se o Regulamento Interno da 

Companhia. 

 

Nestes Termos,  

Pede Deferimento.  

Manaus, 11 de fevereiro de 2021. 

 

André de Santa Maria Bindá 
              Advogado  

         OAB/AM 3707 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


