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ILUSTRíSSIMA SENHORA FRANCISCA cÉLIA M. SARMENTO - PREGOEIRA
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° OS/2017.

PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA., pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNP] sob n" 12.801.601/0001-82, estabelecida na

Av. Engo Roberto Freire, 2284, Capim Macio, CEP 59078-600, Natal/RN vem à presença

de Vossa Excelência, por seu representante legal, promover a presente IMPUGNAÇÃO

AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N°

OS/2017, do Tipo Menor Preço Por Item, sob a direção dessa TIustre Pregoeira e de sua

equipe de apoio, o.que faz com fundamento. nas razões seguintes.

Preliminarmente.

P,i!JJafade, cumpre observar que a empresa impugnante é parte

legítima para a presente ímpugnação. No presente momento, porém, não tendo havido

sequer a habilitação, há de ser admitida a legitimidade de todos os agentes econômicos que

apresentem afinidade com o objeto da licitação, isto é, os potenciais licitantes.

Ademais, a Lei n" 8.666/93, em seu parágrafo § 1°, art. 41,

estabelece que qualquer cidadão poderá impugnar os termos do Edital, pelo que, sem

maiores razões, não há de ser afastada a legitimidade das pessoas jurídicas, o que se diz em

atenção à própria lógica do instituto da licitação.
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Noutro pórtico, düvidas não há acerca da tempestividade da

presente irresignação, uma vez que protocolizada dentro do prazo previsto no retro citado

§ 2° do art. 41 da Lei de Licitações, bem como também no § 15.2 do edital.

Ora, a impugnação deve ser ofertada até o "20 (segundo) dia

útil anterior à data fixada para recebimento das Propostas e Habilitação", de forma que,

estando a sessão pública para abertura das propostas marcada para o dia 25 de maio de

2017, tempestiva é a impugnação apresentada até o dia 22 de maio de 2017.

Tudo assim clareado, tempestiva é a presente impugnação,

Escorço fático e Irregularidades do Edital.

o Edital ora impugnado visa à seleção da Proposta mais

vantajosa para a Administração Pública visitado a contratação de empresa para prestação de

serviços de locação de veículos, para uso em representação e serviços dessa Casa

Legislativa, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificado no Anexo I - Termo de

Referência deste Edital, com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da

Assembleia Legislativa para contratações futuras, na forma estabelecida na Resolução n°

1.412/2009, com data prevista de realização no dia 25 de maio de 2017.

Ocorre que, após fazer o cotejo do indigitado instrumento

editalício com as disposições legais aplicáveis à espécie, observou a impugnante uma

desarmonia que necessita correção por parte da Comissão de Licitação.

Da irregularidade do item 7.3do Anexo I-TR do Edital.
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7.3. A contar do recebimento da Ordem de Serviços ou documento equivalente,
emitido pela Assembleia Legislativa, a Contratada deverá executar os serviços
contratados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, considerando-se as
informações dos locais, dias e horários para recebimento dos mesmos pela
Contratante

o fato, no entanto, é que a previsão se revela absolutamente

inexeqüível dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da Ordem de

Serviços, o que acaba por inviabilizar a concorrência por parte da maioria das atuantes no

mercado} uma vez que o cumprimento demandaria já a compre antecipada dos veículos}
por parte dos licitantes, na expectativa de se sagrar vencedor do certame.

Sim, pOIS, esse modelo de veículo demanda um tempo

considerável, em média 90 (noventa) dias, para ser entregue pela montadora.

É certo que essa Assembleia, após a assinatura do contrato,

poderá emitir de imediato a Ordem de Serviço o que irá deixar em situação desconfortável

a empresa vencedora, pois, repetimos, o prazo para entrega dos veículos demora em média

90 (noventa) dias.

Com isso, não há dúvidas, acaba prejudicada a competitividade

do certame Iicitatório, afinal só poderão cumprir o indigitado prazo previsto do edital e,

consequentemente, participar da licitação, aquelas empresas que já tiverem adquirido

antecipadamente os veículos, o que não nos parece possível, ou aquela que já tiver contrato

com essa Casa Parlamentar,

É certo, todavia, que é vedado aos agentes públicos, na

instauração de um procedimento licitatório "admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
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convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter

competitivo" (art. 3°, § 10, inciso 1).

Assim é, portanto, que a regra editalícia do item 7.3 do Anexo I

- Termo de Referência do edital entra em rota de colisão com o art. 3°. § 1°, inciso I, da Lei

de Licitações, havendo essa Ilustre Pregoeira, acompanhada pela douta Comissão de

Licitação, que corrigir a distorção, o que será possível a partir do afastamento da

exigência.

Não se mostra razoável, porém, que simplesmente por não

poder cumpnr a exigência consubstanciada na entrega dos veículos, seja o agente

econômico impedido de participar do certame, quando poderia, efetivamente, apresentar as

melhores condições c preços para aAssembleia.

Não há como afastar, portanto, a irregularidade de que

acometido o item 7.3 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), o qual frustra o aspecto

competitivo da licitação e, nesse sentido, desrespeita o art. 3°, § 1°, inciso I, da Lei n."

8.666/93, revelando o Ato Convocatório, assim, deficiência passível de ser enquadrada no

próprio art. 40, inciso I, da mesma Lei, que prevê que o Edital deverá estaruir, com

precisão, correção e razoabilidade, o prazo para cumprimento e execuçãodo contrato,

Necessário, pois, pronuncie-se essa Comissão de Licitação no

sentido de sanar a irregularidade apresentada, o YUt será possível através do afastamento da

exigência colocada no item 7.3 do Termo de Referência.
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Conclusão.

A tais razões, portanto, e tendo em vista o que os argumentos

expostos acima asseguram, REQUER o provimento da presente It\1PUGNAÇÃO para

que essa Ilustre Pregoeira, acompanhada pela Comissão de Licitação:

a) afaste, completamente, a exigênciaposta no item 7.3 do Termo

de Referência, por restringir, como explicitado alhures, o

caráter competitivo do certame, mormente porque não é

razoável nem econômico que a licitante mantenha, ociosos e à

disposição em seu pátio os veículos para responder à

obrigação, uma vez que a montadora que produz esse modelo

de veículos faz a entrega do mesmo no prazo médio de 90

(noventa) dias.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Natal/RN, 22 de maio de 2017.

Protásio caçãoe TurismoLtda.
Anne CarolineP. Protâsio

Procuradora
CPF nO 028.468.794-43
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ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
CASA DE EPlTACIO PESSOA

COMISSÃO PERMAI\TENTE DE LICITAÇÃO

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL NUOS/2017

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS

NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

EMPRESA IMPUGNANTE: PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA - CNPJ N°

12.801.60110001-82

Prezado representante, acostou na Comissão Permanente de Licitação,

aos vinte e dois dias do mês de maio de 2017, trazendo em seu teor impugnação ao ato

convocatório do pregão supracitado.

DA TEMPESTIVIDADE

Tendo em vista a data prevista para recebimentos de impugnações e

pedidos de esclarecimentos, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data da abertura da sessão,

restou demonstrada a tempestividade da solicitação, já que fora apresentada no dia

22/05/2017, razão pela qual opino pelo conhecimento da mesma.

DO MÉRITO

Impugnação impetrada pela empresa PROT ÁS10

LOCAÇÃO E TUIUSMO LTOA, tendo como solicitação, resumidamente, a alteração do

prazo do início dos serviços de 15dias para 90 dias.

As alegações apresentadas pela empresa P);{OTASIO LOCAÇÃO E

TUlUSMO LTOA não coadunam, com restrição de competitividade, tendo em vista o objeto

a ser contratado PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

destinados a atender a solicitação deste Poder Legislativo, o qual foi elaborado Termo de
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ESTADO DAPARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
CASADE EPITACIO PESSOA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência que expressa a real necessidade para atendimento da Contratação, incluindo prazo

de início dos serviços a serem contratados dentre outras condições expressas no mesmo.

Assim, entendemos que o prazo de início dos serviços a serem

prestados é RAZOÁVEL e APLICÁVEL por parte das empresas que são do ramo pertinente

ao objeto licitado, uma vez que só começa a correr após o recebimento da ordem de serviço a

qual acontecerá transcorridos todos os prazos para assinatura do contrato por parte do licitante

vencedor.

Dessa forma, serão mantidas todas as condições estabelecidas no ato

convocatório, incluindo a data de abertura do certame, o qual teve ampla divulgação.

João pessoa,~ de maio de 2017

F . C' çm~SVl F;-rancisca la M. armento
Pregoeira



ESTADO DA PARAíBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CASA DE EPITÁCIO PESSOA

PROCURADORIA

Parecer nO147/2017

Processo nO891/2017

Interessado: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Impugnação ao prazo de entrega de veículos

PARECER

Trata-se de impugnação oferecida pela empresa Protássio

Locação e Turismo Ltda. ao item 7.3 do Termo de Referência do Edital de Pregão

Presencial nOOS/2017, o qual visa a contratação de empresa para prestação de serviços

de locação de veículos, para uso em representação e serviços desta Casa Legislativa.

Em suma, alega a impugnante que o prazo para entrega dos

veículos (15 dias após o recebimento da Ordem de Serviços ou documento equivalente)

seria por demais exíguo, o que acarretaria uma restrição da competitividade do pleito,

pois apenas empresas que já detivessem veículos do modelo especificado seriam capaz

de atender a citada exigência editalícia.

Inicialmente, cumpre salientar que a presente impugnação

atendeu todos os requisitos de admissibilidade.



Quanto ao mérito, por outro lado, não assiste
argumentos elencados pelas impugnantes.

Não há previsão legal estabelecendo um prazo mínimo para o
início da prest - d. . açao os serviços após a celebração do contrato e solicitação da
Administração Pública. Isso se da' porque na-o . .,sena viável ao Legislador prever

antecipadamente quais os prazos aplicáveis para as inúmeras situações distintas de

contratação por parte da Administração.

Agiu bem a Lei, portanto, em deixar tal tarefa na esfera de

atuação discricionária do gestor público, o qual deve, dentro de um critério de

oportunidade e conveniência, conciliar o interesse da Administração em receber o quanto

antes o produto com a necessidade do contratado de dispor de um prazo razoável para

tomar as providências necessárias à disponibilização do objeto contratual. Para isso, deve

atentar para as peculiaridades do caso concreto, sem nunca perder de vista as condições

de oferta do produto licitado no mercado.

Feitos esses esclarecimentos, não nos parece que no caso em

tela houve atuação abusiva da Comissão de Licitação em fixar o prazo em 15 (quinze)

dias para disponibilízação dos veículos a esta Casa Legislativa.Ora, após a adjudicação

do objeto ao licitante vencedor e respectiva adjudicação, o adjudicatário será convocado

para assinar o instrumento contratual em 05 (cinco) dias úteis. É certo que com tal

convocação a empresa vencedora já estará ciente da obrigação de fornecer o objeto do

contrato. Dessa forma, o prazo total de fornecimento será de no mínimo 05 (cinco) dias

úteis somados a 15 (quinze) dias corridos, sem contar com o período que mediar entre a

assinatura do contrato e a expedição da ordem de serviço.

Ademais, não logrou a impugnante comprovar que são

necessários 90 (noventa) dias para aquisição dos veículos, tendo se limitado a alegar que
um prazo menor não seria razoável. Como se sabe, os atos administrativos possuem

presunção de legalidade, não sendo suficientes a afastar tal presunção meras ilações

sem as correspondentes comprovações fáticas.

Ante o exposto, configura-se plenamente regular a cláusula

editalicia impugnada, pois o impugnante não se desincumbiu do ônus de demonstrar aJ~



violação ao princípio da razoabilidade, bem como não transparecem nos autos quaisquer

prejuizos à competitividade do certame. Por conseguinte, opino peJo não provimento da
presente impugnação.

É o parecer.

João Pessoa, 23 de maio de 2017.

~} n~~ ~ _./ - fi r.J~WJ-rvhí 10Jvi 1ID , "Jlbo.) ~ ,(IÍllA1J
ADALBERTO E FARIAS FALCÃO JÚNIOR

PROCURADOR
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•ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 05.2017-SRP

A PREGOEfRA DA ASSEMDLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA,
devidamente constituído pela Portaria n" 023/2017, no uso de suas atribuições legais,
avisa aos interessados que julgou improcedente o pedido de impugnação impetrado pela
empresa PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA - CNPJ N° 12.801.60110001-82,
mantendo a data de abertura do certame para dia e hora anteriormente marcado.

João Pessoa, 23 de maio de~ 7
':\ .~.

Francisca Céli~~~ento
Pregoeira


