
 
 

DECISÃO 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 – PMT  
 
 

I. Dos Fatos: 

 

O Município de Timbó/SC, CNPJ 83.102.764/0001-15, pessoa jurídica de direito 

público interno, através da Secretaria da Fazenda e Administração, lançou licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL – Nº 10/2022, com a finalidade de contratação de 

empresa especializada para prestação de serviço de locação mensal, sem limite de 

quilometragem, de veículos de passeio e utilitários, obrigatoriamente segurados, para a 

realização de serviços administrativos da Administração Direta e Indireta.  

 

A empresa UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. apresentou impugnação, 

pretende a alteração do instrumento convocatório, alegando a presença de vícios que podem 

culminar em sua invalidação.  

 

Pretende a Impugnante a alteração da exigência prevista no item 11.2 do Edital, 

que define que a entrega/disponibilização dos veículos à contratante ocorra no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias após a assinatura da ordem de serviço, sob argumento de que o prazo é 

exíguo e inviável por conta da crise global instalada em decorrência da pandemia do Covid-19.  

 

Afirma que a fábricas de automóveis paralisaram as suas atividades por conta das 

medidas restritivas impostas pelos Governos Estaduais, o que ocasionou em acúmulo de 

pedidos e as montadoras vem se deparando com a falta de peças e, em consequência, de 

veículos. 

 

Deste modo, de acordo com a empresa Impugnante, seria necessário estabelecer 

o prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias para a entrega, em vez do prazo de 30 (trinta) dias 

previsto pela municipalidade, razão pela qual seria imprescindível a retificação do item 11.2.   

 

II. Da tempestividade: 

 

 



 
 

O Edital de Pregão Presencial n. 10/2022 PMT, em seu item 4.1 preconiza:  “Os 

interessados poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos e providências, e, em até 02 

(dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, impugnar o ato 

convocatório.”  

 

Assim, verifica-se a tempestividade da presente impugnação, uma vez que o 

prazo para recebimento das propostas encerra em 28/02/2022 e a impugnação foi protocolada 

em 23/02/2022, dentro do prazo limite.  

 

III. Do Mérito: 

 

Primeiramente cabe informar que as condições editalícias presentes no combatido 

instrumento convocatório foram definidas em estrita observância aos princípios da legalidade, 

eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e demais princípios e normas legais atinentes à 

espécie.  

 

O cerne da impugnação cinge-se ao prazo previsto tanto no item 11.2 do Edital 

quanto no item 2.2 do respectivo Termo de Referência.  

 

É sabido que inexistem regras específicas na Lei acerca de formas e prazos para 

fornecimento, cabendo sempre ao ato convocatório dispor sobre a matéria, de acordo com a 

conveniência/necessidade da Administração Pública.  

 

No caso em apreço, não há como se acolher o pleito de alteração do prazo de 

entrega para 120 (cento e vinte) dias.  

 

O prazo especificado de 30 (trinta) dias para entrega do objeto licitado é bastante 

razoável e em nada direciona ou restringe a licitação, pelo contrário, visto que se mostra legal e 

adequado à natureza da obrigação, conforme já verificado em oportunidades contratuais 

anteriores firmadas pela Administração.  

 

Também não há qualquer indício do que o prazo fixado pelo edital possa ser um 

obstáculo à ampla participação ou possa vir a limitar a competição, posto que até o presente 

momento não há registros de impugnações ao Edital por parte de outras empresas.  



 
 

 

Eventual incapacidade de entrega do objeto no prazo previsto pelo Edital por parte 

da empresa impugnante, trata-se de questão interna decorrente da capacidade gerencial, 

alheia à Administração Pública. Ou seja, se a empresa impugnante, por questões comerciais 

próprias, não detém capacidade de entregar o bem no prazo assinalado pelo Edital, tal fato não 

pode repercutir no regular trâmite da legalidade e impessoalidade do certame, não podendo 

haver adequação do processo licitatório aos interesses e especificidades dos licitantes, 

devendo prevalecer o interesse e conveniência da municipalidade.  

 

A necessidade de cumprimento do prazo previsto no Edital decorre do 

encerramento do contrato atualmente em vigor e o dever de cumprimento de cláusula 

contratual que prevê a devolução dos veículos atualmente utilizados no prazo máximo de 30 

(trinta) dias contados do término contratual.  

 

Deste modo, não se pode aceitar que a Administração Pública deva aguardar o 

prazo proposta pela impugnante de 120 (cento e vinte) dias quando a sua necessidade é 

iminente e a demora no fornecimento dos veículos locados poderá ocasionar a paralisação de 

diversos serviços essenciais executados pelas Secretarias municipais.  

 

Ademais, destaca-se que todos os orçamentos utilizados para a composição dos 

valores do objeto licitado foram realizados considerando o prazo de entrega de 30 (trinta) dias 

definido pela Administração, como pode-se observar do procedimento administrativo constante 

dos autos do Edital de Pregão Presencial n. 10/2022 PMT, o que demonstra tratar-se de prazo 

razoável para a entrega.  

 

Por fim, nota-se que a locação de veículos se trata de bem/serviço comum, não 

correspondendo de maneira alguma a item personalizado ou sob medida, que somente possa 

ser produzido após o resultado do certame.  

 

De acordo com a jurisprudência:  

 

APELAÇÃO CÍVEL – LICITAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL – PRAZO – 
RETROATIVO – CÔMPUTO – INTEMPESTIVIDADE – VINCULAÇÃO AO 
EDITAL – DEFERÊNCIA ADMINISTRATIVA. O processo licitatório, como 
exigência obrigatória na Administração Pública, tem objetivos de proporcionar a 
realização do negócio mais vantajoso para a Administração Pública e de 



 
 

assegurar, em condições de igualdade, a participação dos administrados nos 
negócios que pretende realizar com particulares. O edital vincula os licitantes e a 
Administração Pública. No cômputo do prazo retroativo, exclui-se a data do 
começo e se inclui a data do término do prazo. A impugnação apresentada após 
o término do prazo será considerada intempestiva. Não comprovado, de plano, 
a ilegalidade ou vício no ato administrativo, não justifica a sua alteração, 
prevalecendo a eficiência técnica da Administração – princípio da 
deferência técnico-administrativa.  (TJ – MG – APELAÇÃO CÍVEL AC 
5000156-65.2018.8.13.0637 MG) (grifamos) 

 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO 
EDITAL. PRAZOS. ART. 41, LEI 8.666/93. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 
ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. 1. O prazo para impugnar o edital de licitação 
perante a Administração é até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes com as propostas em convite, tomada de preço ou concurso, ou a 
realização de leilão (Lei n. 8.666/93, art. 41, §2º, com a redação da Lei n. 
8.883/94). 2. A análise pelo Poder Judiciário restringe-se ao exame da 
legalidade dos atos administrativos, sendo-lhe vedada apreciação acerca 
do mérito administrativo, cujos critérios de oportunidade e conveniência 
decorrem de exclusiva discricionariedade da Administração. Caso em que o 
Impetrante pretende a nulidade do edital licitatório impugnado 
administrativamente, discutindo acerca do conteúdo de normas editalícias, sem 
ao menos trazer à baila o teor da impugnação, para verificação de possível 
ilegalidade. 3. Sentença que concedeu em parte a segurança. 4. Remessa oficial 
conhecida e improvida. ( TRF – 1ª Região – REMESSA EX OFFICIO REO 14409 
DF 95.01.14409-7) (grifamos) 
 

 

IV. Da Conclusão:  

 

Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da eficiência, legalidade, 

impessoalidade, interesse público, economicidade, e considerando os fundamentos acima 

apresentados, decide-se pelo INDEFERIMENTO da presente Impugnação com a manutenção 

do Edital de Pregão Presencial n. 10/2022 PMT em sua íntegra.  

 

Dê ciência à Impugnante e publicidade a presente decisão, bem como se 

procedam às demais formalidades de publicidade determinadas em lei. 

   
Timbó, 24 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

MARIA ANGELICA FAGGIANI  
Secretária Municipal da Fazenda e Administração 


