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Impugnação 17/01/2013 12:01:23
 
A empresa VERSATIUM Comércio e Serviços Ltda. EPP apresentou, tempestivamente, impugnação ao edital de
Pregão Eletrônico nº 06/2012-SSP, alegando o que segue: “O Ato convocatório traz em seu termo de
referência, item 5.3 o seguinte: 5.3 Descontos mínimos a serem considerados sobre a tabela do de preços do
FABRICANTE DO VEÍCULO: (relaciona a planilha constante do termo de referência). Tal dispositivo afronta a Lei
8.666/1993 que veda no inciso X do art. 40 a fixação de preços mínimos e por extensão a fixação de descontos
mínimos nos editais de licitação: Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o
nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a
menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta,
bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: X - o critério de
aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados
a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência,
ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) (grifos
nossos) Por fim, resta impugnado o referido item conforme as razões expostas.” Conclui a empresa VERSATIUM
Comércio e Serviços Ltda EPP que o Instrumento Convocatório encontra-se maculado por ilegalidade, violando
o ordenamento jurídico pátrio em função das exigências ilegais e desarrazoadas e requer a reforma do Ato
Convocatório excluindo o tem 5.3 do Termo de Referência.
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Resposta 17/01/2013 12:01:23
 
Para analisar o pedido de impugnação ora apresentado, faz-se necessária a leitura do preâmbulo do edital de
licitação, onde consta o seguinte: “O DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado de Segurança
Pública, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará
realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO com o julgamento das
propostas realizado segundo o maior desconto percentual ofertado sobre a tabela do fabricante do veículo para
venda à vista para contratação do objeto especificado no Anexo I deste Edital. Como se verifica, o critério de
julgamento a ser observado é o MENOR PREÇO obtido com o maior desconto ofertado pelos interessados no
certame. Isso, por si, já seria suficiente para perceber um equívoco por parte da empresa impugnante ao
tentar sustar o edital de licitação, porque se temos um julgamento pelo maior desconto para se obter o menor
preço, a lógica é que quanto maior for o desconto, menor será o preço final que a Administração obterá para
contratar o objeto. Por conseguinte, e agora analisando o inciso X do Artigo 40 da Lei 8.666/93, invocado pela
Impugnante, verificamos que é permitida a fixação dos preços máximos que a Secretaria de Estado de
Segurança Pública do Distrito Federal – SSP/DF pretende pagar pelo fornecimento de peças. Estes preços
máximos estão registrados no subitem 5.1 do Termo de Referência, mas para se obter preços menores na
licitação com o critério de maior desconto, é necessário fixar os descontos mínimos que a SSP/DF aceitará. É
isso que consta do subitem 5.3 do Termo de Referencia. Ao ofertarem descontos maiores, a Administração
pagará menos pelos produtos que se quer adquirir. III – CONCLUSÃO Por tudo que foi acima exposto e, que
não há nenhuma dúvida de que os percentuais mínimos registrados no subitem 5.3 do Termo de Referência
estão compatíveis com o critério de julgamento estabelecido no Edital de Pregão Eletrônico nº 06/2012-SSP e
que não há nenhuma afronta à norma citada, este PREGOEIRO decide: 1. CONHECER a presente impugnação
visto a tempestividade de sua apresentação; 2. NEGAR PROVIMENTO à impugnação da empresa. 3. MANTER a
data da abertura do certame.

 Fechar



22/05/2019 comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=303240&texto=T

comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=303240&texto=T 1/1

 

 

Impugnação 14/01/2013 08:28:02
 
A empresa RR Guilherme Automóveis Ltda. apresentou, tempestivamente, impugnação ao edital de Pregão
Eletrônico nº 06/2012-SSP, alegando o que segue: “Em face dos itens 9 subitem 9.4 e Item 5.3 do Termo de
Referência, relativo ao objeto da presente licitação, aduzindo para tanto o que se segue. 1 - Item 9, subitem
9.4 do Termo de referência diz que: 9.4 A contratada fornecerá mensalmente ao executor do contrato,
catálogo(s) das peças e acessórios de reposição e ainda, tabelas de preços atualizadas e praticadas pelo
fabricante dos veículos aplicáveis às linhas e modelos relacionados no subitem 4.1. Esses catálogos e tabelas
poderão ser apresentados em mídia digitalizada onde se comprove a sua origem, ou por meio de sistema on-
line com o fabricante/concessionária do veículo e/ou fabricante da peça original. 9.4.1 A mídia digitalizada ou
sistema on-line deverão ser compatíveis com a plataforma Windows. 9.4.2 Se a opção for utilização de sistema
on-line com o fabricante e/ou concessionária do veículo, deverão ser disponibilizados, junto à Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, o equipamento e os meios necessários legais para sua
consulta. Pedimos que seja feita a correção onde diz que as empresas deverão fornecer catálogo de peças e
acessórios de reposição e ainda, tabelas de preços atualizadas. Esclarecemos que somente as concessionárias
autorizadas possuem tais catálogos e desta forma o processo licitatório estará restringindo à participação de
outras empresas que não possuam tais catálogos, não permitindo uma disputa em igualdade de condições.
Esclarecemos ainda, que catálogo de peças é diferente de tabela de preços e caso a Secretária de Estado de
Segurança Pública do Distrito Federal, não faça as alterações solicitadas, qualquer empresa que vier a fornecer
o catálogo e não seja concessionária autorizada estará infringindo a legislação vigente, no que diz respeito a
direitos autorais. Salientamos que desta forma a Secretária de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal,
estará descumprindo a legislação vigente, pois estará restringindo o caráter competitivo do certame, além do
que, trará prejuízos financeiros à Administração pública, uma vez que, deixará de ter acesso a preços bem mais
competitivos que os praticados pelas concessionárias autorizadas.” A empresa RR Guilherme Automóveis Ltda.
questiona também o subitem 5.3 do Termo de Referência: “2 – Item 5.3 do Termo de Referência diz que: 5.3
Descontos mínimos a serem considerados sobre a tabela do de preços do FABRICANTE DO VEÍCULO: O objeto
do termo de referência diz que: 1.1 - Contratação de empresa para fornecimento de peças e acessórios
originais, para veículos das linhas leve, utilitário/misto e pesado, das marcas Agrale, Dodge, Fiat, Ford,
GM/Chevrolet, Iveco, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota, Volare e Volkswagen, e
motocicletas das marcas Honda e Yamaha, que compõem a frota da Secretaria de Estado de Segurança Pública
do Distrito Federal. Na falta de peças originais a empresa vencedora da licitação ficará obrigada a fornecer
peças genuínas.(g.n.) Se observarmos o que diz o objeto do referido Termo de Referência, podemos concluir
que os descontos estimados e sugeridos como desconto mínimo, tornam-se inviáveis caso seja necessário o
fornecimento de peças genuínas. As concessionárias autorizadas não concedem tais descontos a seus clientes
pessoa jurídica. Como vamos comprar uma peça com 15% (quinze por cento) de desconto e vamos fornecê-la
com descontos que variam entre 47% (quarenta e sete) a 48% (quarenta e oito) por cento? Caso seja
necessário o fornecimento de peças genuínas a Administração Pública estará impondo prejuízo financeiro as
empresas interessadas em participar deste certame. Ressaltamos que nossa principal intenção é auxiliar a
Secretária de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, de forma que possam obter os melhores
resultados possíveis. Requer o acatamento de seu pedido, cuja intenção é auxiliar a Secretaria de Estado de
Segurança Pública do Distrito Federal, de forma que possam obter os melhores resultados
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Resposta 14/01/2013 08:28:02
 
Recebido o pedido de impugnação e nos termos do subitem 9.1.1 do Edital, enviamos a documentação à
Gerência de Transporte e Manutenção desta Secretaria, que reconheceu a possível dificuldade experimentada
pelos licitantes ao interpretar o subitem 9.4 do Termo de Referência e apresentou proposta de alteração, o qual
foi acatado pelo Pregoeiro, passando a redação daquele subitem para: 9.4. A contratada fornecerá, sempre que
solicitado pelo executor do contrato, catálogos das peças e acessórios originais de reposição. Obrigar-se-á,
também, a fornecer ao executor do contrato, sempre que necessárias, as tabelas de preços atualizadas e
praticadas pelos fabricantes e/ou concessionárias, aplicáveis aos veículos relacionados no subitem 4.1, que
possibilitem o cálculo do desconto mencionado no subitem 6.4.1. Quanto ao questionamento do subitem 5.3
em concurso com o subitem 1.1, que trata dos descontos mínimos a serem considerados sobre as tabelas de
preços dos fabricantes dos veículos, observo que caso venha a ser necessário o fornecimento de peças
genuínas, não acontecerá por pedido da Administração, uma vez que esta recorrerá sempre ao objeto do
contrato que é o fornecimento de peças originais, e a entrega de peças genuínas somente se consumará se a
contratada não tiver condições de fornecer as peças originais, depois de exaurido todos os prazos de entrega
das peças constantes do Edital, transformando, desta forma, num risco de prejuízo eventual a ser assumido
pela empresa contratada que deverá entregar a peça genuína pelo mesmo desconto ofertado para o
fornecimento da peça original. De acordo com os conceitos básicos sobre “contratos de direito privado” e
“contratos administrativos”, a principal característica que difere ambos os institutos é o poder concedido à
Administração Pública por meio de prerrogativas que possibilitem a adoção de medidas unilaterais, visando o
atendimento do interesse público (o caso em questão). Para esclarecer, cito o conceito formulado por Di PRIETO
(Direito Administrativo, 2007, p.233): “...nos contratos de direito privado, a Administração se nivela ao
particular, caracterizando-se a relação jurídica pelo traço da horizontalidade e que, nos contratos administravas,
a Administração age como pode público, com todo o seu poder de império sobre o particular, caracterizando-se
a relação jurídica pelo traço da verticalidade.” DECISÃO: Por tudo que foi acima exposto e, que os princípios da
competitividade e da isonomia estão prestigiados, este PREGOEIRO decide: 1. CONHECER a presente
impugnação visto a tempestividade de sua apresentação; 2. DAR PROVIMENTO PARCIAL à impugnação da
empresa, no que diz respeito ao subitem 9.4 do Termo de Referencia e proceder à alteração da redação para
propiciar melhor compreensão. Da mesma forma, no que diz respeito ao subitem 5.3, considerar improcedente
a alegação da empresa. 3. MANTER a data da abertura do certame, haja vista que a alteração da redação do
subitem 9.4 não influencia na formulação das propostas.
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