Prefeitura Municipal de Ibicoara
Sexta-feira • 2 de Setembro de 2022 • Ano X • Nº 3006
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Licitações ....................................................................................................................... 02 a 05

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - GILMADSON CRUZ DE MELO / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Praça Américo Martins, 46 Centro, Ibicoara-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MUIWNKEYMKMYOTE2MJK3RJ

Sexta-feira
2 de Setembro de 2022
2 - Ano X - Nº 3006

Ibicoara

Licitações

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
INTERESSADO: CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.469.404/0001-30.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 128/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº: 021/2022
ASSUNTO: Impugnação do edital
OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de gerenciamento da manutenção da frota, por meio da implantação e
operação de sistema informatizado e integrado para manutenção em rede credenciada,
para a frota de veículos e máquinas do Município ou a serviço deste

Verifica-se a apresentação de impugnação apresentada pela empresa CARLETTO
GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, sendo a mesma considerada tempestiva e que consta o
questionamento seguinte: que a exigência de apresentação de rede credenciada
juntamente aos documentos pode gerar prejuízo à ampla competitividade.
I – DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE REDE CREDENCIADA

Alega em síntese a impugnante que o item 10.1.h.1 do edital abaixo descrito, que exige a
relação de rede credenciada anterior à contratação, prejudica o caráter competitivo e,
por isso, solicita que seja excluída a exigência.
10.1.h.1. Comprovação, através de relação impressa, de rede de
empresas do ramo credenciadas equipados para aceitar transações
através de sistema.

Imperioso ressaltar que todos os julgados da administração pública estão embasados
nos princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, conforme segue:
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
1
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básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”

O artigo 37 da Constituição Federal traz os princípios que pautam a atuação da
Administração Pública entre eles o princípio da impessoalidade.

A partir dos ensinamentos doutrinários, é possível apresentar um
conceito objetivo de “licitação” nos seguintes termos:

Procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental,
pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou
serviços, outorgar concessões, permissões de obra, serviço ou de
uso exclusivo de bem público, segundo condições por ela
estipuladas previamente, convoca interessados na apresentação
de propostas, a fim de selecionar a que se revele mais conveniente
em função de parâmetros antecipadamente estabelecidos e
divulgados (MELLO, 2009, p. 519).
Vale observar que o conceito de Bandeira de Mello é adequado, pois
contempla todas as espécies de tratativas possíveis a serem realizadas pela
Administração e formalizadas mediante contrato administrativo: aquisição de bens,
contratação de serviços, alienação de bens móveis e imóveis, concessões de serviços
públicos, permissões de uso de bem público, entre outras pretensões contratuais. Ou
seja, sempre que a Administração pretende realizar uma contratação (de qualquer
espécie), em regra deve realizar procedimento licitatório
O procedimento licitatório no Brasil tem por objetivos:
a) a observância do princípio constitucional da isonomia: assegura aos
administrados interessados a oportunidade de contratar com o Estado
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tendo por base as regras previamente estipuladas e aplicáveis, de forma
indistinta, a todos os eventuais interessados;
b) a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública: a
competição que se estabelece entre os interessados que preenchem os
atributos e requisitos necessários para contratar resulta na obtenção da
melhor proposta para a Administração;
c) a promoção do desenvolvimento nacional sustentável: tal objetivo foi
expressamente inserido na redação do art. 3o da Lei no 8.666/1993 por
força da Lei no 12.349/2010 (BRASIL, 2010c).

Partindo para a análise do mérito da impugnação:

Nem toda exigência é dada como maculadora do processo licitatório. Em alguns casos
elas são essenciais para que a licitação atinja seu propósito, ou seja, a contratação de
um serviço ou bem que satisfaça as necessidades da Administração.

Alguns requisitos servem para dar segurança à contratação como no caso em tela. Cabe
a Administração estabelecer as condições necessárias à qualidade mínima satisfatória,
os meios e os resultados esperados na execução do serviço demandado.

No mais, não haveria cabimento contratar uma empresa prestadora dos serviços para,
depois, descobrir-se que essa não tem rede credenciada capaz de atender a
Contratante.

A exigência da rede credenciada do edital, não é específica da Rede que o Município
pretende utilizar futuramente, podendo ou não necessitar destes. Esta será exigida e
indicada no decorrer da Execução Contratual.
O que se exige é apenas a apresentação de uma rede que já é credenciada pela
empresa - uma rede mínima, como demonstração de capacidade técnica e segurança
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para a Administração. Não há a exigência de quantidade de credenciados ou localidade
a que estes devem estar instalados.
Ora, se a empresa já trabalha com o objeto pretendido, qual a dificuldade em apresentar
na data do certame a sua rede credenciada? Nem que seja parte de sua rede, já que no
edital não solicita a quantidade mínima desta?

V – DECISÃO
Respaldando-se nos princípios da legalidade, da impessoalidade, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo, e após análise das alegações
apresentadas pela impugnante, verifica-se que não assiste razão ao impugnante, motivo
pelo qual DECIDO por manter na integralidade o edital do Pregão Presencial SRP nº
021/2022, mantendo a sessão de julgamento para o mesmo dia e hora.
Ibicoara – Bahia, 02 de setembro de 2022.

Renan Pires Silva
Pregoeiro
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