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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

 
 
 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2022

Trata-se de resposta à impugnação apresentada pela empresa CS BRASIL FROTAS S.A, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.595.780/0001-16, devidamente qualificada nos autos, contra os termos do
Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 008/2022.

 

1.  DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO

A doutrina aponta como pressupostos dessa espécie de recurso administra�vo, cuja existência concreta
deve ser preliminarmente aferida: a manifesta tempes�vidade, a inclusão de fundamentação e de pedido de reforma do
instrumento convocatório.

O item 5 do Edital dispõe:

“Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório, exclusivamente por meio eletrônico, via campo próprio do sistema
h�p://www.comprasnet.go.gov.br, em até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a realização
da sessão pública do pregão”.

 

Portanto, a presente impugnação foi oferecida no dia 09/08/2022 as 17:46:25, tempes�vamente e
preenchidos, também, os demais requisitos doutrinários, mo�vos pelos quais haverá de ser recebida e conhecida pela
Administração.

 

2. DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA

A empresa acredita que o prazo para entrega dos veículos e insuficiênte, conforme descrito abaixo:

1 - PRAZO DE ENTREGA INSUFICIENTE:

Segundo a impugnante a exigência no edital de que os veículos devem ser entregues em até 30 (trinta)
dias corridos contados da assinatura do contrato, frisando que somente após assinatura do contrato pelas partes será
efe�vada a negociação, proporcionando segurança e confiabilidade, além de viabilizar garan�as materiais para a execução
das condições pactuadas, por conseguinte, após este momento a contratada poderá iniciar os procedimentos necessários
para aquisição da quan�dade exata de veículos objeto da locação.

Argumenta que agrava ainda mais a situação, não se pode olvidar que existe a possibilidade de revogação
da licitação por interesse da Administração, tal situação, por si só, jus�fica totalmente a cautela adotada concernente à
aquisição dos veículos somente após efe�va formalização do contrato entre as partes.

Discorre ainda, que as condições estabelecidas no edital conduzem ao fornecimento de veículos novos
zero km e, para tanto, a contratada dependerá dos prazos de faturamento das montadoras e dos procedimentos finais de
preparação, que abrangem regularização de documentos, emplacamento, além do traslado até os locais de entrega, tais
procedimentos demandam tempo considerável e afetam diretamente no prazo final para mobilização dos veículos no
contrato, além disso vem sendo divulgado pelos meios de comunicação, houve significa�va escassez de insumos essenciais
para produção de veículos, que acarretaram redução da capacidade produ�va das montadoras e grande instabilidade nos
prazos de faturamento dos veículos, tais circunstâncias fogem ao controle de todos os interessados na aquisição de veículos
e foram no�ciadas em diversas reportagens de conhecimento público.

Por fim, solicita a re�ficação da cláusula que estabelece o prazo de entrega, para que essa contemple um
prazo de entrega dos veículos novos de 120 a 150 dias contados da assinatura do contrato.

 

3. DO MÉRITO

A impugnação impetrada tem por cerne discu�r a exigência editalícia oriunda do Termo de Referência,
portanto para subsidiar a presente análise, submeteu-se a alegação da empresa ao setor requisitante, Coordenação de
Movimentação de Frota – Gerência de Apoio Administra�vo e Logís�co, que assim se manifestou:
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No entanto, mesmo sendo o prazo estabelecido, um ato discricionário da Administração Pública, foi
incluído no novo Termo de Referência, a possibilidade da entrega provisória, por 30 (trinta) dias, de
veículos seminovos, devidamente emplacados e com cobertura securitária, até a entrega defini�va
dos veículos zero quilômetros.

4. CONCLUSÃO

Sendo assim, baseados nos princípios da legalidade e razoabilidade e por todo o exposto, recebemos a
impugnação da empresa CS BRASIL FROTAS S.A, por ser tempes�va, e no mérito, pelas razões acima descritas, deferimos
parcialmente seu pedido, sendo assim o Pregão Eletrônico SRP n° 008/2022, permanecerá suspenso para alterações no
edital e seus anexos.

 

 

Grazielle Paiva Teixeira 
Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por GRAZIELLE PAIVA TEIXEIRA, Pregoeiro (a), em 23/08/2022, às 08:57,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000032729924 e o código
CRC 63859A5B.
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