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ATA DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
PROCESSO Nº 082/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 
 
IMPUGNANTE: HORIZONTE TRANSPORTES E PEÇAS LTDA 
 
RELATÓRIO: 
O  Município de Pedras de Maria da Cruz – MG, está promovendo licitação na modalidade 
Pregão Presencial, registrado sob o número 082/2018, cujo objeto é a registro de preços, pelo 
critério de julgamento “MENOR PREÇO POR LOTE”, para futura e eventual contratação de 
empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de manutenção corretiva, incluindo 
fornecimento de peças, componentes e acessórios automotivos novos, originais ou genuínos para 
os veículos e máquina moto niveladora. 
Publicado o instrumento convocatório, o Sr. Roger Junior Andrade, representante legal da empresa 
Horizonte transporte, Logística e Peças LTDA, inscrita no CNPJ 27.602.170/0001-00, encaminhou 
através do e-mail licitacao@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br um termo de pedido de impugnação 
dos subitens 4.1.1 e 4.1.2 do edital: 

 

4.1.1. É condição para participação neste Pregão que a licitante tenha ou 
venha a ter até na data de assinatura do contrato, oficina mecânica estruturada 
e devidamente legalizada e que atendam às exigências deste Edital para a 
prestação do serviço, objeto deste pregão, a uma distância viária de no máximo 
180 km da sede deste município. 
4.1.2. A condição no subitem 4.1.1 se justifica devido a necessidade de 
deslocamento de servidor público desta prefeitura para acompanhamento e 
fiscalização dos serviços. 

  

1. DA TEMPESTIVIDADE: 
 

No dia 21/11/2018, este pregoeiro recebeu via e-mail, tempestivo e atendendo aos pressupostos 

atinentes ao recebimento e conhecimento do recurso no que diz respeito à representação da 

empresa ante a Administração Pública, através de seu representante, conforme anexo ao processo. 

 

Lei 8.666/93, Art. 41. § 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital 
de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo 
dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada 
de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades 
que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso.            

 

A Lei nº 8.666/93, em seu artigo 41, § 1º, estabelece o prazo para a resposta a 
impugnação apresentada, sendo este de 3 (três) dias úteis:  
 
 

DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 
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O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, conhecem a presente impugnação do edital, encaminhada via 
e-mail, e considera. 
Ao reexaminar o Edital, verificou-se que o referido instrumento traz a previsão para apresentação 
de impugnação nos seguintes termos: 
 

3.1. - Até o 5º (quinto) dia útil antes da data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer cidadão é parte legitima para impugnar este instrumento 
convocatório/edital, conforme prescreve o § 1° do art. 41 da Lei Federal de 
Licitação n° 8.666/93, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento no 
prazo de 03 (três) dias; 
 
3.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente instrumento 
convocatório/edital de licitação perante a administração o proponente licitante 
que não o fizer até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes, que eventualmente apresentar falhas ou irregularidades que 
viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso, conforme prescreve o § 2° do art. 41 da 8.666/93, cabendo ao 
Pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 03 (três) dias; 

3.3. Os pedidos de esclarecimentos e pedidos de impugnações, , deverão ser 
enviados ao Pregoeiro Oficial por escrito através do e-mail 
licitacao@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br, ou protocolizado no setor de 
Licitação e Contratos, na sede administrativa do Município, constante no 
preambulo deste Instrumento. 

3.4. Nos pedidos de esclarecimentos e impugnações, os interessados deverão 
se identificar com CNPJ, Razão Social, nome do representante, se pessoa 
jurídica e nome e CPF em se tratando de pessoa física, devendo disponibilizar 
as informações para contato como endereço completo, telefone, fax e e-mail. 

3.5. Os esclarecimentos e respostas aos pedidos de impugnação, serão 
prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail e publicadas no sitio 
oficial do município.  

 
 
DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE: 
 
Alega o recorrente que nos subtens: 4.1.1 e 4.1.2, o edital elencou condição de participação ilegal e 
restritiva, conforme descrito no item II do termo de impugnação. 
 
A alegação se trata pela restrição geográfica como condição de execução contratual e da 
justificativa apresentada via edital por esta administração.” 
 

“Todavia não se verifica pertinente a justificativa uma vez que é inviável técnica 
e economicamente a fiscalização e acompanhamento da execução dos 
serviços pelo município diretamente na oficina da empresa contratada.” 
 
“É natural que a fiscalização seja feita pelo município após o recebimento do 
veículo, ou seja, após a realização do reparo ou serviço.” 
 
“Imagine só se a municipalidade tivesse o dispêndio em disponibilizar servidor 
para acompanhar e fiscalizar e in loco a execução de todos os serviços 
contratados por meio de licitação.” 
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Alega ainda a recorrente sobre ilegalidade quanto ao subitem 15.5 do edital. 

15.5. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o 
fornecimento / ou serviço do objeto deste pregão. 

 
 
Vejamos:  
 
 
Torna-se impossível a fiscalização dos serviços após o recebimento dos veículos/maquina uma vez 
que após o recebimento dos mesmos, algumas peças teriam que ser desmontadas para a correta 
conferência, como exemplo, temos o lote 03 do referido edital, trata-se de serviços de retifica de 
motor com troca de peças, torna-se totalmente impossível a desmontagem do mesmo para 
conferência por um servidor, claramente por falta de conhecimento e ferramentas adequadas, no 
entanto caso presente à oficina contratada tal servidor poderá acompanhar facilmente as peças a 
serem utilizadas, garantindo o uso de peças genuínas/originais conforme exigido e garantindo que 
serão executados apenas os serviços necessários bem como as peças utilizadas. 
 
Em outra analise, não se trata de acompanhamento de execução de todos os serviços contratados 
por este município, se trata exclusivamente dos serviços expostos nos lotes descrito neste edital. 
 
Quanto a subcontratação de terceiros para execução de serviços, ressalta-se que a lei 8.666/93 
autoriza que a administração avalie a conveniência de se permitir a subcontratação, respeitados os 
limites predeterminados, no termo do art. 72: 
  

Art. 72, O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, 
serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela 
Administração. 

 
No caso concreto, a administração após passar por experiências desastrosas na subcontratação, 
decidiu por não permitir esta possibilidade, motivo pelo qual consta vedado no edital. 
 
 
DA ANALISE 
 
A justificativa para as limitações impostas estão devidamente justificadas no processo licitatório. 
Além do mais a restrição ora citada não fere aos princípios expostos na Lei 8.666/93, já que o inc. I, 
do § 1º, do art. 3º do diploma em exame, apresenta que não são admitidas restrições que sejam 
irrelevantes ou impertinentes para o objeto contratado, observa-se a relevância e pertinência de tal 
condição existir na área delimitada pela municipalidade um número considerável de municípios de 
médio e grande porte, que certamente sediam muitas empresas aptas a prestarem os serviços 
pretendidos. Portanto, o limite de distância exigido não fere o princípio da competitividade 
consagrado pela lei de licitações. 
 
Vale ressaltar o ocorrido em 15/4/2013, por intermédio do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Sul nos autos da Apelação Cível nº 70053983243, originária do Mandado de 
Segurança impetrado pela sociedade empresária “PG –Peças Gerais Comercial Ltda.” contra ato 
do Prefeito do Município de Dois Irmãos/RS, em face do edital do Pregão Presencial de Registro de 
Preços para a execução de até cinco mil horas de prestação de mecânica e manutenção de 
máquinas pesadas do Município, tendo sido apontada restrição na cláusula que somente permite a 
participação de empresas estabelecidas em até trinta quilômetros da sede do Município. 
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Extrai-se da fundamentação da decisão monocrática proferida pelo Relator, Desembargador Carlos 
Eduardo Zietlow Duro, o seguinte: 
 

“A exigência é relevante para a prestação do serviço a contento, 
tratando -se de questão de logística, que não ofende a isonomia, mas, 
isto sim, tem em vista melhor atender o interesse público. 
(...) 
Não há falar, portanto, em benefício a determinados particulares, 
ausente direcionamento do certame, não dirigido a determinadas 
empresas conforme a localização, porquanto o raio de 30 Km não 
frustra o caráter competitivo, permitindo a participação de várias 
empresas ao certame. 
(...) 
Tais lições aplicam-se com perfeição ao caso concreto, apresentando a 
questão geográfica relevância sobre o conteúdo da prestação a ser 
executada, mecânica e manutenção de máquinas pesadas, prestação 
continuada, atendendo a exigência da localização geográfica ao 
primado da proporcionalidade. 
(...) 
Como se vê, a exigência da municipalidade, repito, mostra-se razoável, 
tendo por objeto a devida e rápida prestação do serviço, não se 
podendo impor aos Munícipes,  
diante de avaria em maquinário do ente público, a necessidade de 
aguardar o deslocamento da prestadora, desde Porto Alegre, 
dependendo de trânsito que, na Região, como é cediço, em regra não 
flui rapidamente. 
Cumpre preservar o melhor atendimento do contrato, com a devida 
celeridade, não atendendo a impetrante às regras e parâmetros 
definidos pelo ente público contratante.” (conforme pesquisa realizada 
no endereço eletrônico JusBrasil –Jurisprudência) (...) 
 

Em suma, não é ilegal a exigência enfocada, que objetiva a execução mais célere e Eficiente da 
prestação acessória ao objeto do contrato, concernente aos serviços de assistência técnica 
mecânica, ausente, portanto, violação aos § 1º do art. 3º e ao § 6º do art. 30 do diploma licitatório. 

 
 

Também a 1ª Câmara do TCEMG já se manifestou no sentido de que a limitação geográfica da 
prestação e serviços de manutenção a frota às cidades próximas não ofende a competitividade da 
licitação: 
 

Trata-se de denúncia interposta pela empresa Brasil Máquinas e 
Veículos Ltda. ME em face do Pregão Presencial para Registro de 
Preços n. 015/2014, da Prefeitura Municipal de Pingo D’Água, para 
contratação de serviços de manutenção, compreendendo reparos 
mecânicos, serviços elétricos, tapeçaria, vidraçaria, reboque, funilaria, 
pintura, troca de óleo lubrificante, lubrificações, alinhamento, 
balanceamento, diagnóstico/análise de sistemas de injeção/ignição 
eletrônica, com fornecimento de peças e óleos lubrificantes necessários, 
em veículos leves, vans, caminhões e ônibus da frota da Prefeitura e 
conveniados. O relator anotou que a denunciante argumenta que o 
edital exige que os serviços sejam prestados nos municípios próximos 
ou, eventualmente, a critério da Prefeitura, em outro local quando as 
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circunstâncias recomendarem, o que restringiria a concorrência. 
Prosseguiu o relator asseverando que a Administração apenas limitou 
os locais em que os serviços deveriam ser prestados e, à luz do 
princípio constitucional da eficiência, entendeu razoável a opção do ente 
público de diminuir o ônus a ser suportado com o deslocamento dos 
veículos, na linha do julgamento da denúncia n. 859.053.  
Destacou, ainda, que a unidade técnica apontou que o critério 
geográfico adotado é indispensável para execução satisfatória do objeto 
do contrato, uma vez que o deslocamento de veículos importaria em 
gastos com combustível e tempo, o que não atenderia ao interesse 
público. Por fim, ressaltou que a limitação geográfica, in casu, mostra-se 
razoável e é justificada pela especificidade do certame, uma vez que 
eventuais gastos no deslocamento dos veículos da Prefeitura para a 
execução de serviços mecânicos, especialmente os mais básicos e 
comuns, não raro urgentes, em cidades distantes, comprometeriam a 
economicidade dos contratos. A proposta de voto foi aprovada por 
unanimidade (Denúncia n. 924.111, Rel. Cons. substituto Hamilton 
Coelho, 24.02.15). 

 
Vale citar ainda a decisão do TC do Estado de Minas Gerais: 
 

EMENTA: DENÚNCIA–IMPROCEDÊNCIA –REGULARIDADE DO 
EDITAL–ARQUIVAMENTO  
1 -Tratando-se de licitação para contratação de serviços de mecânica e 
manutenção de máquinas pesadas do Município, admite-se a adoção 
de requisito consistente em distância máxima da contratada de 30 km 
da sede do Município, para possibilitar célere e eficaz atendimento à 
municipalidade, sendo pertinente e relevante para a seleção da 
proposta mais vantajosa. Exegese do inciso I do § 1º do art. 3º da Lei nº 
8.666/93. 
2 -Art. 72 da Lei 8666/93: O contratado, na execução do contrato, sem 
prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar 
partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada 
caso, pela Administração. (denuncia Nº 924105, denunciada: Prefeitura 
Municipal de Montes Claros – denunciante: Brasil Maquinas e Veiculos 
Ltda. Partes Wagner Tadeu Rodrigues Pitta e Ruy Adriano Borges 
Muniz, exercício: 2014 MPTC: Sara Meinberg, RELATOR: Conselheiro 
Wandeley Ávila – 35ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara realizada 
no dia 03/11/2014). 
 
 

 DA CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, e considerando o parecer jurídico em auxilio a este pregoeiro e sua equipe de 

apoio, sem nada mais evocar, conheço pedido de impugnação interposto pela empresa Horizonte 

transporte, Logística e Peças LTDA, cujos argumentos não suscitam viabilidade de 

reconsideração, no entanto atendendo recomendação do departamento jurídico desta prefeitura 

resolvemos por retificar o texto do subitem 4.1.2 do edital que passará a ser-se: A condição no 
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subitem 4.1.1 do edital se justifica devido a necessidade de deslocamento de servidor 

público desta prefeitura para acompanhamento e fiscalização dos serviços, garantindo uma 

execução mais celebre e eficiente na prestação dos serviços. Tal retificação será publicada 

nos mesmos termos do extrato original conforme determina o Art. 21. § 4o da lei 8.666/93. 

 

Pedras de Maria da Cruz, 26 de novembro de 2018. 

 

 

A Comissão:   

 

 

 

 

Wesley Rabelo Durães                  Arlene Souza Barbosa             Rafael Barcelos Silva                  
Pregoeiro Oficial          Equipe de Apoio              Equipe de Apoio                            
 
 
 
 
                                                                                                                                                             
Zilene Gomes Porto Rodrigues 
Equipe de Apoio                                                                                                                                                                   
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