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DECISÃO DE ATO IMPUGNATÓRIO AO EDITAL 

 

 

 

Processo Licitatório nº 01/2021 

Pregão Presencial nº 01/2021 

Locação de veículo para atividade dos parlamentares 

 

 

Por entender que o presente processo licitatório, modalidade pregão presencial nº 

01/2021, contraria a legislação aplicada às licitações públicas, naquilo que tange ao princípio da 

competitividade, a pessoa jurídica Unidas Veículos Especiais S/A, aviou peça denominada 

impugnação ao edital, alegando, em síntese, que 

 

22..  DDOO  MMÉÉRRIITTOO  DDAA  IIMMPPUUGGNNAAÇÇÃÃOO  

  

22..11..  IINNVVIIAABBIILLIIDDAADDEE  DDOO  PPRRAAZZOO  DDEE  EENNTTRREEGGAA  

  

OO  tteerrmmoo  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  eessttaabbeelleeccee  pprraazzoo  ddee  aattéé  1100  ((ddeezz))ddiiaass  ppaarraa  eennttrreeggaa  ddee  vveeííccuullooss..  

AA  ccoonnddiiççããoo  eessttaabbeelleecciiddaa  nnoo  eeddiittaall  éé  iinnccoommppaattíívveell  ccoomm  ooss  pprriinnccííppiiooss  ee  ggaarraannttiiaass  qquuee  rreeggeemm  ooss  

pprroocceeddiimmeennttooss  lliicciittaattóórriiooss,,  eessppeecciiaallmmeennttee  oo  pprriinnccííppiioo  ddaa  ccoommppeettiittiivviiddaaddee..  

IIssttoo  ppoorrqquuee  aaoo  pprreevveerr  oo  pprraazzoo  ddee  1100  ((ddeezz))  ddiiaass  ppaarraa  eennttrreeggaa  ddee  vveeííccuullooss,,  nnoo  cceennáárriioo  aattuuaall  ddee  

PPaannddeemmiiaa,,  eemm  qquuee  ooss  pprraazzooss  ddee  eennttrreeggaa  ddooss  vveeííccuullooss  eessttããoo  ssuuppeerraannddoo  9900  ((nnoovveennttaa))  ddiiaass..  

OO  mmeerrccaaddoo  ddee  aauuttoommóóvveeiiss  ffooii  uumm  ddooss  mmaaiiss  aaffeettaaddooss  ccoomm  eessssaa  ppaannddeemmiiaa,,  pprriinncciippaallmmeennttee  aass  

ffáábbrriiccaass,,  qquuee  ssuussppeennddeerraamm  aass  aattiivviiddaaddeess  ppoorr  vváárriiooss  mmeesseess  eemm  ddeeccoorrrrêênncciiaa  ddaa  CCOOVVIIDD--1199  ee,,  aappeessaarr  ddee  

jjáá  tteerr  ssiiddoo  rreettoommaaddaa  aa  pprroodduuççããoo,,  eessttaa  nnããoo  cchheeggoouu  aaooss  ppaattaammaarreess  aanntteerriioorreess  aa  PPaannddeemmiiaa..  

EEmm  ddeeccoorrrrêênncciiaa  ddeessttaa  aaddvveerrssiiddaaddee  ooccoorrrreerraamm  aaccúúmmuullooss  ddee  ppeeddiiddooss  ee,,  ppoorr  ccoonnsseegguuiinnttee,,  aauummeennttoo  

ddoo  pprraazzoo  ddee  eennttrreeggaa,,  ppoorr  ccoonnttaa  ddoo  lloonnggoo  ppeerrííooddoo  qquuee  eessttaass  ppeerrmmaanneecceerraamm  sseemm  pprroodduuççããoo,,  ddee  mmooddoo  

qquuee  ppaarraa  eennttrreeggaa  ddee  uumm  vveeííccuulloo  ssiimmpplleess,,  sseemm  nneecceessssiiddaaddee  ddee  aaddaappttaaççããoo,,  oo  pprraazzoo  mmééddiioo  éé  ddee  9900  

((nnoovveennttaa))  ddiiaass..  

((......))  

DDiiaannttee  ddoo  eexxppoossttoo  éé  ccllaarroo  ee  nnoottóórriioo  qquuee  oo  pprroobblleemmaa  aaddvvéémm  ddoo  mmeerrccaaddoo,,  ddeevviiddoo  aa  ppaannddeemmiiaa,,  sseejjaa  

ppeellaa  bbaaiixxaa  ccaappaacciiddaaddee  ddee  pprroodduuççããoo  ppoorr  ccoonnttaa  ddoo  ddiissttaanncciiaammeennttoo  ssoocciiaall  nnaass  lliinnhhaass  ddee  pprroodduuççããoo,,  

qquuaannttoo  nnaa  ffaallttaa  ddee  iinnssuummooss  ppaarr  aa  pprroodduuççããoo..  

((......))  

  

22..22..  AAUUSSÊÊNNCCIIAA  DDAA  CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDEE  RREEAAJJUUSSTTEE  

  

OO  aarrttiiggoo  4400  ddaa  LLeeii  88..666666//9933  ttrraazz  aass  ccllááuussuullaass  qquuee  ddeevveemm  oobbrriiggaattoorriiaammeennttee  ccoommppoorr  oo  EEddiittaall  ddee  

qquuaallqquueerr  LLiicciittaaççããoo..  

DDeennttrree  eessssaass  ccllááuussuullaass,,  oo  iinncciissoo  XXII  ddoo  rreeffeerriiddoo  aarrttiiggoo,,  ddiissppõõee  aacceerrccaa  ddaa  oobbrriiggaattoorriieeddaaddee  ddoo  

rreeaajjuussttee  ddoo  pprreeççoo  aa  ppaarrttiirr  ddoo  pprraazzoo  ppaarraa  aapprreesseennttaaççããoo  ddaa  pprrooppoossttaa..  

OOccoorrrree  qquuee  oo  eeddiittaall,,  nnããoo  pprreevvêê  qquuee  oo  ccoonnttrraattoo  sseerráá  rreeaajjuussttáávveell,,  rreeddaaççããoo  iinnccoommppaattíívveell  ccoomm  oo  

rreeffeerriiddoo  aarrttiiggoo  ((4400)),,  eemm  sseeuu  iinncciissoo  XXII::  

((......))  

44..  DDOOSS  PPEEDDIIDDOOSS  
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AAnnttee  oo  eexxppoossttoo,,  rreeqquueerr  oo  aaccoollhhiimmeennttoo  ddaa  pprreesseennttee  iimmppuuggnnaaççããoo,,  aa  ffiimm  ddee  qquuee  ooss  iitteennss  iimmppuuggnnaaddooss  

sseejjaamm  rreevviissaaddooss  ee  ccoorrrriiggiiddooss  ppoorr  VV..SSaa..,,  ddee  mmooddoo  aa  eevviittaarr  ffuuttuurraass  aalleeggaaççõõeess  ddee  nnuulliiddaaddee..  RReeqquueerr  sseejjaa  

aaccoollhhiiddaa  aa  pprreesseennttee  iimmppuuggnnaaççããoo  ccoommoo  mmeeddiiddaa  ddee  DDiirreeiittoo..  

 

É o relatório. DECIDO. 

 

Acolho a manifestação da assessoria jurídica no sentido de receber a impugnação 

ao edital porque atendeu na íntegra os pressupostos de admissibilidade. 

 

Insurge a impugnante que o edital regente do pregão presencial afronta o princípio 

da competitividade pelo fato do prazo determinado para a entrega dos veículos ser insuficiente 

diante do atraso na disponibilização de veículos pelas fábricas automotivas, em prazo não inferior 

a 90 (noventa) dias, fato este atribuído à pandemia do Coronavírus. 

 

Insurge, ainda, que o edital fere disposição da lei regente, no caso, a Lei Nacional nº 

8.666, de 1993, aplicada subsidiariamente a esta modalidade de licitação (art. 9º da Lei 10.520, de 

2002) pelo fato de omitir cláusula de reajuste de preço, constante no art. 40, inciso XI da referida 

lei geral das licitações públicas. 

 

Não assiste razão à impugnante. 

 

Lendo e relendo o edital regente do certame, depara-se no Anexo I [Termo de 

Referência] que o objeto licitado é compreendido por veículos automotores com até dois anos de 

fabricação e até 30.000 km rodados. Extrai-se dessa redação que o objeto licitado não tem a 

obrigatoriedade de ser veículo considerado zero quilômetro. Se o edital exigisse tal condição 

certamente o prazo constante no edital impactaria na entrega do objeto, mas não é o caso. 

 

Ademais, a referida lei faculta à Administração Pública prorrogar o prazo de início 

do cumprimento das obrigações contratuais, nos termos do art. 57, § 1º e seus incisos. 

 

Neste particular nada a alterar. 

 

Quanto a omissão de cláusula de reajuste no instrumento convocatório não 

vislumbro nenhuma irregularidade. Regulamentando o reajustamento de preço para contratações 

da Administração Pública, está vigente a Lei Nacional nº 10.192, de 14.02.2001, que dispõe sobre 

medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências, trazendo a seguinte redação. 

 

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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
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§ 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. 

 

É certo que o contrato administrativo celebrado com o particular requer reajuste de 

preço quando o prazo de execução extrapolar as fronteiras da periodicidade anual, tendo como 

marco inicial da contagem desse prazo a data de apresentação da proposta comercial. Entretanto, 

o prazo de execução do objeto ora licitado não extrapola o período de 12 (doze) meses, motivo pelo 

qual não se aplica a disposição do art. 40, inciso XI da lei geral. 

 

Registre-se, por oportuno, que o objeto ora contratado não tem natureza de serviço 

continuado (art. 57, inciso II), consoante já posicionou a assessoria jurídica deste Poder 

Legislativo, razão pela qual a possibilidade de prorrogação do prazo de execução está descartado, 

tanto é verdade que anualmente, desde 2017, este Poder instaura processo licitatório, não 

vinculando as normas do artigo aqui citado. 

 

Diante do exposto, hei por bem julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO 

EDITAL mantendo inalteradas as cláusulas neles constantes, nos termos retro fundamentados, 

determinando à pregoeira que se dê prosseguimento ao processo nos moldes em que foi divulgado. 

 

Intime-se a impugnante e demais interessados através de pública no Diário Oficial 

Eletrônico deste Poder e demais meios de divulgação. 

 

Sete Lagoas, 25 de janeiro de 2021. 

 

 

ALCIDES LONGO DE BARROS 

Presidente do Poder Legislativo 

 


