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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SUPERINTENDÊNCIA 

MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML, DA PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. 

 

 

 

 

 

PROCESSO Nº 18.01702/2017 

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, NA 

FORMA ELETRÔNICA Nº 026/2018/SML/PVH 

 

 

 

 

ARAUJO & SANTOS COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DE VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob nº. 23.085.313/0001-95, com sede localizada na 

Rua Jacy Paraná, 3011, Bairro Nova Porto Velho - CEP: 76.820-170, 

na cidade de Porto Velho/RO, com telefone para contato (69) 99239-

2715, representada por seu sócio, tempestivamente, vem à presença 

de Vossa Senhoria, a fim de apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, 

 

com sustentação no §2° do artigo 41 da Lei 8666/1993, a qual se 

aplica subsidiariamente à modalidade Pregão, conforme regido pelo 

art. 9º da Lei Federal n.º 10.520/2002, e SEÇÃO XXII – DOS 

ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, item 2.2, 

onde fixa até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura 

da sessão pública, nos termos do Edital em referência, demonstrando 

os motivos de seu inconformismo pelas razões a seguir articuladas: 
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I – DA TESPESTIVIDADE 

 

Inicialmente, comprova-se a tempestividade 

desta impugnação, dado que a sessão pública, da modalidade Pregão, 

na forma Eletrônica, encontra-se prevista para recebimento das 

propostas até 27/03/2018, e para início da sessão pública em 

27/03/2018, conforme sistema de licitações, tendo sido, portanto, 

cumprido o prazo pretérito de 2 (dois) dias úteis. 

 

II - OBJETO DA LICITAÇÃO.  

 

O Pregão Eletrônico em referência tem por 

objeto a “Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviço de manutenção preventiva, corretiva de veículos 

automotores, para atender à frota oficial da Secretaria Municipal de 

Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo – SEMUR, conforme 

especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos 

I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados 

pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. ” 

 

III – DOS FATOS 

 

A presente impugnação apresenta questões 

pontuais que viciam o ato convocatório, que por discreparem do rito 

estabelecido na Lei 8666/1993 (com alterações posteriores) e na Lei 

Federal nº 10.520/2002, restringirem a competitividade, condição 

esta essencial para a validade de qualquer procedimento licitatório. 

Pretende, ainda apontar situações que 

devem ser esclarecidas, facilitando, assim a compreensão de 

determinadas cláusulas, evitando posteriores interpretações 

equivocadas. 
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A Impugnante verificou que não consta no 

preâmbulo, a forma de execução do serviço, bem como, o seu regime 

de empreitada. 

Faz-se necessário transcrever algumas 

definições do Art. 6º da Lei Federal nº 8.666/1993: 

 

... 
II – Serviço - Toda atividade destinada a obter 
determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, conserto, 
instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, 
locação de vens, publicidade, seguro ou trabalhos 
técnico-profissionais; 
... 
VII – Execução direta - a que é feita pelos órgãos e 
entidades da Administração, pelos próprios meios; 
... 
VIII – Execução indireta - a que o órgão ou entidade 
contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes 
regimes: 
a) empreitada por preço global - quando se contrata 

a execução da obra ou do serviço por preço certo 
e total; 

b) empreitada por preço unitário – quando se 
contrata a execução da obra ou serviço por preço 
certo de unidades determinadas; 

c) (Vetado) 
d) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para 

pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem 
fornecimento de materiais; 

e) empreitada integral - quando se contrata um 
empreendimento em sua integralidade, 
compreendendo todas as etapas das obras, 
serviços e instalações necessárias, sob inteira 
responsabilidade da contratada até a sua entrega 
aos contratante em condições de entrada em 
operação, atendidos os requisitos técnicos e 
legais para sua utilização em condições de 
segurança estrutural e operacional e com as 
características adequadas às finalidades para que 
foi contratada; 

 
 

Observa-se que com o objeto citado 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 

manutenção preventiva, corretiva de veículos automotores, para 

atender à frota oficial da Secretaria Municipal de Regularização 

Fundiária, Habitação e Urbanismo – SEMUR, conforme especificações 

técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste 
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Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos 

licitantes quando da elaboração de suas propostas” deve-se constar 

no preâmbulo: “... realizará a licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, na forma de execução 

indireta, sob o regime de empreitada por preço global...” 

Ocorre que sem o tipo da descrição acima, 

não se consegue identificar se o objeto será executado por um 

terceiro, se será juridicamente responsável pela execução da obra ou 

pela prestação do serviço. Via de regra, esta espécie de execução é 

instrumentalizada na forma de empreitada. 

O regime de execução não é imposto 

diretamente pela Lei. Sua escolha fica mais condicionada à estratégia 

da administração do que à previsão legal, conforme já reconheceu o 

TCU no Acórdão 617/2003-Primeira Câmara: 

Nas licitações e contratações diretas para a execução 
de obras e serviços de engenharia: efetue, 
preliminarmente a licitação ou a contratação direta, 
avaliação econômica das alternativas de forma de 
ajuste (execução direta ou execução indireta em 
regime de empreitada integral, empreitada por preço 
global, empreitada por preço unitário ou uma 
composição dos regimes de empreitada por preço 
global ou por preço unitário com a compra direta de 
materiais), justificando, desta forma, a escolha 
daquela que se revelar mais conveniente para o 
caso; (sublinhamos) 
 

A Lei nº 8.666/93, em seus arts. 14, 38, 

caput e 40, inciso I, dispõe que o objeto da licitação deve ser 

caracterizado de forma adequada, sucinta e clara. Ser sucinto e claro 

não significa ser deficiente e omisso em pontos essenciais. 

O preâmbulo deve ser descrito de 

forma a traduzir a real necessidade do Poder Público, com 

todas as características indispensáveis, afastando-se, 

evidentemente, as características irrelevantes e desnecessárias, que 

têm o condão de restringir a competição.  
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Como consequência da indefinição, tem-se: 

lesão do princípio da isonomia e igualdade entre os licitantes, pois 

não se é objetiva a responsabilidade de execução. 

O Edital torna-se lei entre as partes 

tornando-o imutável, eis que, em regra, depois de publicado o Edital, 

não deve mais a Administração alterá-lo até o encerramento do 

processo licitatório. Trata-se de garantia à moralidade e 

impessoalidade administrativa e a segurança jurídica. 

O §4º do art. 21 da Lei de Licitações prevê 

a possibilidade de alteração do edital, ao dispor: 

 

“Art.21... § 4º Qualquer modificação no edital exige 

divulgação pela mesma forma que se deu o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas.” 

 

Conclui-se, portanto, que cada regime de 

execução apresenta particularidades que possibilitam a adequação às 

mais diversas necessidades públicas, já que diante de situações 

desiguais sobressaem especificidades que poderão ser acolhidas por 

um ou por outro regime 

 

IV – DO PEDIDO 

 

Em face do exposto, requer que seja a 

presente IMPUGNAÇÃO julgada PROCEDENTE, com efeito para: 

 

 Reconhecer a exigência NECESSÁRIA ao preâmbulo; 

 Determinar-se a republicação do Edital, escoimado do vício 

apontado, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, 

conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93, a qual s 

aplica subsidiariamente à modalidade Pregão. 
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Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

 

 

 

 

 

Porto Velho, RO 22 de março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAUJO & SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS 

LTDA 


