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Pregão Presencial FMS Nº 015/2014 

Objeto: Contratação de empresa para efetuar a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da 

Prefeitura Municipal de Brumadinho, com fornecimento de peças, pelo prazo de 12 meses. 

Assunto: Impugnação administrativa - Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda e Retengrol Comércio e Serviços 

de Peças Eireli EPP. 

 I – RELATÓRIO 

Antes de entrar no mérito da questão, cumpre-nos abordar quanto às peças protocoladas neste 

Município e que visam impugnar o edital da licitação em referência. A Lei nº 8.666/93 fixa prazo diverso para a 

interposição da impugnação, considerando a pessoa que a formula. Para qualquer cidadão, o prazo é de 05 

(cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura dos envelopes que contêm a documentação, nos termos 

do determinado pelo §1º do dispositivo em análise. Já para os licitantes, o prazo é “até o segundo dia útil que 

anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência... (omissis), consoante prevê o § 2º do 

mesmo artigo. 

Conforme assevera o parágrafo 2º do Art. 41 da Lei 8.666/93, aplicada subsidiariamente a Lei 

10.520/02 e, concomitantemente com o Item 11 do Edital de licitação em referência, qualquer pessoa pode 

impugnar o edital em partes ou em sua totalidade, in verbis:  

“11.1 Até 2 (dois) dias uteis antes da data de fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.  

11.1.1 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

11.1.2 - Não serão conhecidos os recursos interpostos por e-mail, fac-simile, bem como vencidos os prazos 

legais; o recurso deverá ser assinado por pessoa legalmente constituída, acompanhado de documento 

comprobatório.” 

Assim, todo documento devidamente protocolado no Setor de Compras e Licitação deste 

Município, além de atender os procedimentos formais, como estar devidamente assinado, por pessoa legalmente 

constituída, com os devidos documentos anexos para comprovação da legalidade do assinante, a petição, dever-

se-ia estar em cumprimento com o prazo legal estabelecido pela legislação vigente e pelo próprio Ato 

Convocatório. 

Como os documentos protocolados pelas empresas Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda e 

Retengrol Comércio e Serviços de Peças Eireli EPP, ora Impugnantes, não atendem ao quesito tempestividade, 
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sendo os mesmos protocolados fora do prazo legalmente estabelecido, a Pregoeira não reconhece os mesmos, 

conforme determina o subitem 11.1.2 do Edital e, porisso, negando provimento do ato de pedir. 

Em que pese a inconformidade ora apontada, mas considerando o interesse da Administração em 

conseguir o maior número de licitantes no certame, esta Pregoeira resolve acatar as referidas peças como Pedido 

de Esclarecimento para, assim manifestar: 

DA LEGALIDADE DO EDITAL 

Pois bem, o objetivo da Administração, ao exigir os documentos no envelope Proposta - Seguro de 

Responsabilidade cível para guarda de veículos e placa de experiência para realização de testes dos veículos - 

visa garantir a execução dos serviços com segurança, evitando danos ao patrimônio público. 

É cediço que muitas vezes, para testar a qualidade de um serviço realizado ou detectar um defeito, 

é preciso que o veículo seja testado na rua, e para tanto, o artigo 330 da lei 9.503/97 do Código Nacional de 

Trânsito disciplina o uso de placas de experiência. Placas de experiência devem ser usadas sempre que houver 

necessidade de se fazer algum deslocamento pelas vias de tráfego, enquanto o veículo estiver sob a 

responsabilidade de um Centro Automotivo.  Assim ocorrendo acidente ou dano a terceiros e aos bens da 

Administração, a responsabilidade será, única e exclusivamente, da empresa contratada. 

Desta feita, as empresas que possuem a placa de experiência estão autorizadas a realizar os testes 

necessários para certificação do serviço executado. 

No que tange à apólice de seguro, insta destacar que, considerando que os veículos pertencentes à 

frota da Prefeitura Municipal de Brumadinho permanecerão na oficina  para realização dos serviços, é 

imprescindível que a Contratada disponha de um local devidamente preparado para receber, guardar, 

recepcionar todos os veículos durante o período de estadia para as devidas reparações,  fazendo-se necessário 

que a área esteja devidamente segurada;  logo, ocasionando algum sinistro, a seguradora arcará com os danos. 

Resta claro, que a exigência ora questionada está em conformidade com a legislação vigente, como 

também não restringe a participação de nenhuma empresa licitante, ou seja, a apresentação de placa de 

experiência versa como uma condição de adjudicação, ou seja, para os vencedores assinarem o contrato com o 

município. 

Em suma, não há ilegalidade na exigência de placa de experiência e apólice de seguro do pátio, 

haja vista que tratam-se de pre-requisitos para satisfação do interesse publico, com escopo para atingir a 

efetividade dos serviços a serem prestados. 
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Outro aspecto a esclarecer diz respeito ao fato de que a Administração observou, rigorosamente, os 

documentos previstos na Lei nº 8.666/93 para habilitação dos licitantes neste certame, não prevendo nenhum 

outro documento senão aqueles enumerados no mencionado dispositivo legal. 

A empresa Tratorezzo ainda questiona o tipo de licitação menor preço por lote, pleiteando a 

desvinculação de mão de obra e peças; o pleito não pode prosperar, uma vez que os itens constantes do objeto 

do presente edital foram divididos por lote com escopo de atingir o cume de economicidade e efetividade, bem 

como a satisfação do interesse público. 

O objeto por lote visa que os veículos da frota municipal permaneçam nas oficinas pelo menor 

tempo possível, possibilitando que atendam com maior eficácia o Município como um todo. 

Caso optássemos por unitário, poderíamos sofrer com a demora demasiada, posto que os veículos 

seriam levados para determinada oficina (primeiro contrato). Depois de constatado o reparo, deveríamos acionar 

a outra empresa (segundo contrato) para aquisição das peças. Ressalta-se que enquanto as peças seriam 

encaminhadas para a segunda contratada, os veículos estariam nas oficinas, o que traria exorbitante transtorno 

ao Município e aos contratados.  

Por fim, a desvinculação de mão de obra das peças levaria prejuízo inestimável ao Município. 

Assim, visando à economicidade, efetividade e a supremacia do interesse público, optou-se pela divisão dos 

itens do edital por lote.  

Imperioso ressaltar que o objeto do presente certame – aquisição de peças e prestação de serviços 

de manutenção dos veículos – busca, da mesma forma, uma maior efetividade na prestação dos serviços. 

Pontual destacar que o e. Tribunal de Contas de Minas Gerais, da mesma forma, utilizou-se da 

divisão por lotes e junção de todas as marcas para contratação de empresa para o mesmo objeto, cito processo 

licitatório nº 32/2012, pregão eletrônico 29/2012. 

Ante os esclarecimentos ora apresentados, vê-se que não há nenhuma ilegalidade a ser reparada, 

razão pela qual opino para ver-se respeitado o texto editalício.  

Atenciosamente, 

 

Dioneia da Silva Brito Ozanam 

Pregoeira 


