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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 001/2017 

P R O C E S S O CM N^ 061/2017 
TIPO: MENOR PREÇO 

OBJETO: Aquisição de um veículo, conforme especificações constantes no Anexo II -
Memorial Descritivo. 

IMPUGNANTE: V A L E C DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 
MODO DE IMPUGNAÇÃO: E-mail 
DATA DA IMPGUNAÇÃO: 22/11/2017 

O Pregoeiro da Câmara Municipal da Estância Turística de 
Salesópolis, Thiago Campos Destro, designado por meio da Portaria n° 011/2017, julga e 
responde a impugnação ofertada pela empresa VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 
LTDA, inscrita no CNPJ n° 02.449.871/0001-12, nos seguintes termos: 

1. RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO: 

A empresa em referência vem impugnar os termos do edital, alegando em 
síntese: 

(...) 

III. DA CLÁUSULA IMPUGNADA 

TRAZ O EDITAL EM S E U TEXTO: "OS 
VEÍCULOS DEVERÃO S E R E N T R E G U E S EM 
CONCESSIONÁRIA LOCALIZADA NA S E D E 
DA VENCEDORA DO CERTAME, NO PRAZO 
DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS. 

Segundo a empresa impugnante: 

"Ocorre que tal exigência impede a Requerente 
de participar deste certame, tendo em vista que 
o tempo de montagem final e envio ao 
concessionário ultrapassa em muito esse 
período, podendo demandar um prazo de até 60 
(sessenta) dias para que o procedimento de 
aquisição, preparação, transformação e efetiva 
entrega dos veículos no órgão demandante." 

"O edital ora impugnado contém defeitos, 
tendo em vista o curtíssimo prazo de entrega 
da mercadoria nele previsto (grifos nossos) 
(...)" 
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"(...) a previsão dessa característica restringe a 
participação de interessados no certame e 
caracteriza infração ao Princípio da Igualdade e 
à garantia da Ampla Concorrência (...)" 

IV. DOS PEDIDOS 

"(...) solicitamos a alteração das exigências 
elencadas" 

"b) A alteração do prazo de entrega do 
veículo de 30 dias para 60 dias, ampliando 
assim a concorrência." 

2. CONSIDERAÇÃO ÍNICIAL - DA ADMISSIBILIDADE 

A impugnação em tela foi interposta dentro do prazo previsto no item 8 do 
citado Edital, isto é, até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
tendo sido recebida no dia 22 de novembro de 2015, na forma eletrônica, via e-mail. 

Sendo, pois, tempestivo o protesto e encaminhado de forma válida, o 
mesmo foi recebido, razão pela qual passamos para a análise do mérito. 

Cabe lembrar que o edital do Pregão Presencial n° 001/2017, que está 
sendo promovido por este Poder Legislativo, teve como modelo e, por analogia, o Pregão 
Presencial n° 14/2013, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, realizado 
para a compra de sete automóveis na época. 

Assim, feitas as considerações iniciais, passamos à análise de mérito. 

3. DA ANÁLISE QUANTO Ã IMPUGNAÇÃO 

Quanto ás exigências técnicas descritas no Memorial Descritivo (anexo II) 
e quanto ao prazo de entrega do objeto (1 automóvel), estes estão em plena consonância 
com as normas e Princípios que regem a matéria, bem como não restringem a 
competitividade do certame licitatório ou a igualdade de participação nele. 

Neste ponto, entendemos não caber razão ao questionamento da 
impugnante, esclarecendo que todo o dimensionamento do objeto da licitação, incluso o 
prazo previsto para fornecimento do veículo, veio a ser estabelecido buscando a atender a 
satisfação do interesse público e estão coerentes e adequados com as necessidades da 
Administração. 

Lembramos que os atuais automóveis deste Poder Legislativo contam 
com mais de 10 (dez) anos de uso e que geram elevados custos de manutenção e riscos 
para os seus condutores, em face de diversos problemas mecânicos relatados. 
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Dessa forma, não entendemos conveniente ou oportuno alterar o prazo 
de entrega estabelecido no edital, haja vista que esta Câmara necessita do veículo, a ser 
adquirido no menor tempo possível, considerando as justificativas apresentadas quando da 
abertura do Pregão. 

Ademais, não entendemos desarrazoado ou que desrespeite a igualdade 
de participação o prazo estabelecido para a entrega do objeto, lembrando que se trata de 
apenas 1 (um) veículo. 

Outrossim, este é o prazo usualmente estabelecido nos diversos pregões 
para a aquisição de veículos, inclusive daqueles elaborados pelo TCE/SP. 

Na resposta à impugnação do Pregão Presencial n° 14/2013, em relação 
ao prazo de entrega de 7 (sete) automóveis tipo perua, a Corte de Contas assim se 
pronunciou: 

"Os veículos homologados no grupo "S-2" da 
Portaria GCTl, "tipo perua", são adequados às 
necessidades deste Tribunal por se tratarem de 
transporte misto de "carga leve e passageiro". 
Quanto à entrega dos veículos, esta deverá ocorrer 
em concessionária localizada na Capital de São 
Paulo, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos 
contados a partir da data de publicação do extrato 
do contrato, nos termos da cláusula segunda do 
Anexo IV do Edital." 

(htt|3s://www4.tce.sp.gov.br/licitacao/sites/licitaca 
o/Files/pre126103 resposta20questionamento.pdf) 

4. DA DECISÃO 

Pelos argumentos tecidos no item acima e por entender não haver óbice 
ao caráter competitivo do certame, recebemos a impugnação apresentada, mas somos 
pelo INDEFERIMENTO do pedido, decidindo pela manutenção das especificações, do prazo 
de entrega do objeto, conforme estipulado no edital e, por via de consequência, do 
prosseguimento do certame. 

Salesópolis, em 23 de novembro de 2017. 

Dís Destro 
loeiro 
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