
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria de Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

 

 

 

  RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

1 – DA TEMPESTIVIDADE 

1.1 A Sessão Pública da licitação em epígrafe foi marcada para o dia 29 de Julho de 2020. 

1.2. A empresa GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME, ora impugnante, apresentou 

impugnação aos termos do edital no dia 22 de julho de 2020, às 16:30 (fora do expediente da 

instuição). Considerando que a petição foi encaminhada após o encerramento do horário de 

expediente, passa-se a contar o prazo no dia útil subsequente, qual seja 23.07.2020. Assim sendo 

a requerente atendeu o prazo estabelecido no Edital de 03 (três) dia úteis antes da data fixada 

para abertura da sessão pública, qual seja 29.07.2020, sendo, portanto TEMPESTIVA a 

impugnação.  

 
2 – DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE 

 

2.1. Cuida-se de impugnação aos termos do edital apresentada pela empresa supramencionada 

com vistas a promover alterações no instrumento convocatório. 

2.2. Em suma a empresa alega que o certame deve conter as seguintes exigências: 

 

a) Insurge a impugnante contra a exigência contida no Termo de Referência , quanto ao 

prazo de entrega , em específico quanto ao item “8.2.A CONTRATADA deverá 

disponibilizar à CONTRATANTE, todos os veículos objeto do contrato, em perfeitas 

condições de uso, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da ordem de 

fornecimento”. 

b) Aduz em sua razões  que o prazo  supracitado termina por restringir o universo de 

licitantes , considerando o prazo exíguo para apesentação de veículos  0KM; 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00617/2020 

OBJETO: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de 

empresa especializada na prestação de locação de veículos (locadora) automóveis tipo passeio 

e pickups, sem motorista, sem combustível, com limite de quilometragem, para atender as 

necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

SOLICITANTE: GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME, CNPJ: 

15.422.901/0001-49 
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c) Tal exigência acima indicada e aqui atacada, termina por restringir o universo de 

licitantes, tornando o simples ato de competir mais caro,, oneroso e dificil de se 

executar pois o interessado já deverá ter em mãos os veículos na quantidade exigida, 

sem a certeza de qua um dia será contratada; 

d) Ainda que isso ocorra, estará o ente público sujeitando-se a admissão de declarações 

inverídicas, uma vez que ainda que se declare que o licitante interessado possui tais 

bens nas quantidades definidas, em sendo contratado, deverá proceder com a compra 

dos veículos que, diante das atuais conjunturas econômicas e posturas dos fabricantes, 

só poderão atender as encomendas, no mínimo, 30 (trinta) dias após o faturamento; 

e) A exigência de que os produtos sejam entreguem em prazo exíguo após a 

formalização do contratual é irregular, uma vez que tal medida restringe o universo de 

licitantes, privilegiando apenas os comerciantes locais; 

f) Por fim, requer que seja reformulado o prazo de entrega dos bens, sugerindo 30 

(trinta) dias úteis após o recebimento da ordem de fornecimento. 

 
3 – DA ANÁLISE DO MÉRITO 

Cumpre registrar que esta Defensoria Pública, quando da elaboração de seus processos 

licitatórios, alinha-se ao cumprimento dos princípios norteadores da Administração Pública, 

elucidados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e art. 3° da Lei n° 8.666/93, 

especialmente, no que se refere à legalidade do referido ato administrativo e respeito ao Princípio 

da ampla competitividade e obtenção da proposta mais vantajosa à Administração, primando pela 

garantia da excelência e eficiência da qualidade dos produtos e dos serviços a serem prestados.  

Naturalmente, levando-se a natureza e a complexidade do objeto, os procedimentos 

licitatórios ficam sujeitos a possíveis correções e ajustes, razão pela qual o legislador franqueou 

aos interessados a possibilidade de impugnação e da utilização das vias recursais próprias, dando 

à Administração a possibilidade de analisar e corrigir falhas.  

Considerando que a pregoeira não possui conhecimento técnico para análise das 

questões suscitadas, os autos foram submetidos ao Setor Requisitante (Diretoria Administrativa) 

– que encaminhou os autos ao Setor de Infraestrutura e Materiais deste órgão o qual detém a 

expertise necessária – para uma breve manifestação, em razão do exíguo prazo, considerando que 

a licitação está designada para o próximo dia 29.07.2020. 

Feitas as prévias considerações, transcrevemos o pronunciamento da Diretoria 
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Administrativa: 

 
Considerando que é o juízo discricionário do Administrador que determina as 

especificações do produto/serviço que pretende adquirir, de modo a extrair as melhores condições 

de sua utilização para adequar-se as suas realidades, sempre pautadas nos Principios da 

Razoabilidade e Proporcionalidade, pois quando a lei confere ao agente público competência 

discricionária, isso significa que atribuiu ao agente o dever/poder de escolher a melhor conduta, 

dentre um universo de condutas possíveis, para a plena satisfação do interesse público, sendo a 

busca deste interesse público que pautou as especificações contidas no termo de referência do 

certame em questão. 

 No entanto, com base nos mesmo princípios e considerando o cenário atual do mundo 

(pandemia do covid - 19) onde houve uma queda na produtividade das montadoras de veículos e 

em consequência na sua entrega ao consumidor, esta Diretoria determina que seja alterado o 

prazo de entrega estabelecido no item 8 – Da Entrega, subitem 8.2 do Termo de Referência do 

Pregão 007/2020, de 10(dez) dias para  30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota de 

fornecimento, prazo razoável para cumprimento da obrigação. 

Ante o exposto, o prazo de entrega previsto no Termo de Referência será alterado. 

 

4. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, após subsidiada pela equipe técnica, conheço da impugnação 

apresentada, para, no mérito, julgá-la PROCEDENTE. Sendo assim, o certame será suspenso 

para revisão e retificação e posteriormente será republicado. 

Por fim, registre-se que a presente impugnação foi apreciada antes da realização da 

sessão pública. 

 

Teresina/PI, 27 de julho de 2020 

 

 

 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira 

CPL/DPE/PI 
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