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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 

Processo administrativo: 051/2021 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 22/2021 

Objeto: Contratação de Serviços - Locação de Veículos Leves para Terceirização da Frota 

CEAGESP, conforme quantidade e especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

Impugnante: CS BRASIL FROTAS LTDA 

 
Trata-se a presente de resposta à IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa CS BRASIL 

FROTAS LTDA, opondo-se aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2021, encaminhada 

à Pregoeira desta Companhia, a qual procedeu a análise e o julgamento nos termos abaixo 

deduzidos: 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 

 

Nos termos do Edital em seu subitem 10.1: “Até 03 (três) dias úteis, antes da data fixada para 

abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o presente edital, na forma 

eletrônica, através do e-mail selic@ceagesp.gov.br”. 

 

Assim, tendo em vista que a abertura da licitação referente ao Pregão Eletrônico n° 22/2021 

está previsto para o dia 15/06/2021 e considerando que, na contagem de prazos, não se 

computa o dia da abertura, constata-se que o prazo para impugnar o ato convocatório do Pregão 

encerra-se no dia 10/06/2021. 

 

Desse modo, observa-se que a Impugnante encaminhou sua petição, por e-mail, no dia 
10/06/2021, às 19h25, cumprindo o que estabelece o artigo 24, do Decreto nº 10.024/2019, 
encontrando-se, portanto, TEMPESTIVA.  
 

 

II. DO ARGUMENTO DA EMPRESA INTERESSADA: 

 

A empresa interessada impugna, em suma, a seguinte questão: 

 

a) Prazo de entrega dos veículos – realizar a entrega de veículos 30 (trinta) dias após a 
assinatura do contrato;  

 
A impugnante entende, que em razão da pandemia, as montadoras de veículos reduziram 
suas demandas, dilatando o prazo mínimo para o faturamento de veículos 0km para no 
mínimo 120 (cento e vinte) dias. Obrigando, assim, a empresa vencedora do certame ficar 
dependente dos prazos impostos por terceiros para disponibilização dos veículos, 
prejudicando o fornecimento. 
 
A impugnante alega, assim, que o certame, sendo mantido nos moldes atuais, restringiria 
a participação de empresas, onde somente participaria empresas que detinham em seus 
estoques veículos nas condições previstas no edital. 
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A impugnante solicita que seja alterado o edital no que se refere ao fornecimento dos 
veículos, onde seja dilatado o prazo para 120 a 150 dias para o fornecimento dos veículos 
ou que a empresa vencedora do certame possa substituir provisoriamente os por veículos 
seminovos até que a empresa vencedora possa entregar o veículo 0km para a CEAGESP. 

 
b) Do Reajuste – a impugnante solicita que seja concedido o reajustamento de preços a 

cada período de 12 meses, adotando-se como data base para incidência a data da 
apresentação da proposta ou do orçamento a que esse se referir. Retificando o edital 
para que os preços sejam reajustados após um ano da data de referência da proposta da 
CONTRATADA para o primeiro reajuste e após 12 meses do último reajuste ocorrido, 
para as demais concessões. 

 
 
III. DA ANÁLISE 
 
 
Em atendimento às práticas de mercados atuais decorrentes da pandemia, será atendida 
parcialmente a solicitação da impugnante, ou seja, a empresa vencedora terá o prazo de 30 dias 
para entregar o carro, no entanto não sendo possível o cumprimento desse prazo, poderá ser 
entregue veículo semi-novo para atendimento da frota, devendo esses serem substituídos pelos 
veículos novos dentro do prazo estabelecido pela montadora. Para atendimento dessa questão 
será publicado o Aviso-1 no Comprasnet e portal Ceagesp. 
 
Com relação ao reajuste o texto do edital não carece de alteração haja vista que o índice 

utilizado terá como base a data da proposta, no entanto esse índice somente será aplicado 12 

meses após a emissão da ordem de serviço, conforme previsto no item 3.3 do Anexo VI – Minuta 

de Contrato, abaixo transcrito. 

 

3.3.  O preço contratual poderá ser reajustado após o interregno mínimo de 12 (doze) meses 

contado da data de expedição da ordem de serviço. Para tanto será utilizada a variação do 

índice IPCA/IBGE apurado entre a data limite de apresentação da proposta e a do primeiro 

aniversário de expedição da ordem de serviço. 

 
 
 
IV – DA DECISÃO 

 

Desta forma, presente os requisitos de forma prescritos em lei, a impugnação reúne condições 

para ser conhecida e, no mérito, ser julgada PROCEDENTE,  sendo complementado o item 8.13 

do Anexo I – Termo de Referência, conforme Aviso-1, e como a alteração não tem o condão de 

modificar as  propostas, o certame permanece agendado para o dia 15/06/2021 às 09:30h. 

 

 

 

Maria Valdirene R.S.Carlos 
Pregoeira 


