
 

AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO 
 
 
Ref.:  PREGÃO ELETRONICO – PROCESSO CRQ-IV Nº 01/20 
  
 
 

A LOCALIZA RENT A CAR S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.670.085/0001-55, com 
sede em Belo Horizonte/MG, Avenida Bernardo Vasconcellos, nº 377 – Funcionários. CEP: 
31150-900, por seus representantes legais, vem, respeitosamente, com fulcro no §2º do art.41 
da Lei Federal nº8.666/93 apresentar:  
 

 
IMPUGNAÇÃO 

 
 

pelas inclusas razões de fato e de direito a seguir expostas, as quais requer sejam recebidas e, 
depois de cumpridas as formalidades cabíveis, seja a presente conhecida e provida. 
 
 

I. DA TEMPESTIVIDADE 
 
Cumpre observar, de início, que a abertura do certame ocorrerá dia 30/03/2020, 

portanto, não há qualquer dúvida quanto à tempestividade da presente peça. 
 
 

II. SÍNTESE DOS FATOS E CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
O Conselho Regional de Química – 4ª Região, respeitosamente aqui também 

chamado de CRQ, publicou o Edital nº 01/2020 na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando a 
prestação de serviços de transporte mediante locação e gerenciamento de veículos. 

 
Ao descrever o objeto licitado, as condições para participação no certame e demais 

condições para atendimento ao Órgão o ato convocatório apresenta pontos que: 
 

1. Condições que restringem a ampla competitividade do certame, ao exigir 
emplacamento dos veículos no Estado de SP; 

2. Condições excessivamente onerosas ao estabelecer que a frota seja 
trocada a cada 24 meses; 

3. Exigência de carros brancos sem a devida comprovação de padronização da 
frota; 

4. Exigência de valores de cobertura de seguros incompatíveis ao mercado; 
5. Exigência de habilitação técnica restritiva; 
6. Exigência de índices incompatíveis sem a prerrogativa substitutiva; 
7. Condições omissas ao não constar (a) a obrigatoriedade de devolução dos 

veículos limpos e abastecidos da forma em que foram disponibilizados; 
(b)do procedimento de quitação das multas de trânsito; 

8. Exigência dos carros serem 0km - zero quilômetro 
 

Ocorre que tais fatores além de restringir o caráter competitivo do certame e 
contrariar a legalidade, impactam diretamente a proposta comercial a ser apresentadas pelas 
licitantes. É, pois, o que se passará a expor de forma pormenorizada. 



 

III. DO EMPLACAMENTO NO ESTADO DE SÃO PAULO. Da restrição ao caráter competitivo do 
certame. Da onerosidade excessiva. 
 

Consta no Termo de Referência, item 5.16.2 na página 18 do edital, a indicação de 
que os veículos da frota, devem possuir regular cadastro e emplacamento no estado de São 
Paulo, em conformidade com a Lei Estadual nº13.296/2008.  

 
Ocorre que, ao determinar que os veículos, claramente estabelece-se distinção 

entre locadoras de veículos que possuem sede no estado de São Paulo e as que não possuem, 
restringindo a participação somente aos licitantes do estado.  

 
Destaca-se que o CRQ é uma Autarquia Federal, não se enquadrando na Lei 

nº13.296, de 23 de dezembro de 2008 que é destinada ao Estado de São Paulo. Ademais, através 
do Decreto Estadual SP Nº 51.479, de 11 de janeiro de 2007, o Estado regulamentou sobre a 
contratação, pelos órgãos e entidades estaduais.  

 
É inegável que as licitantes que possuem capacidade de fornecer veículos 

automotores para locação, mas que não possuem matriz no estado de São Paulo, estão aptas 
a atender ao objeto do certame, podendo inclusive oferecer preços mais vantajosos, 
atendendo ao tipo licitado que é o de menor preço.  

 
Vale registrar, desde logo, que a obrigatoriedade de ter os carros emplacados em 

local determinado constitui verdadeira “sanção política” que tem por objetivo compelir as 
empresas locadoras de veículos, como a Impugnante, ao recolhimento do IPVA para o estado de 
São Paulo, relativamente aos automóveis de que são proprietárias – posto que o registro e o 
licenciamento veicular pressupõem o prévio recolhimento deste imposto no Estado (art. 131, 
Código de Trânsito Brasileiro - CTB) - , sob pena de inviabilizar sua participação em processos 
licitatórios.  

 
Nesse cenário, percebe-se claramente que a Impugnante está sujeita ao injusto 

cerceamento de participar de licitações estado de São Paulo, pela exigência do IPVA sobre 
veículos já tributados no Estado de Minas Gerais, uma vez que o edital: 

 
1. Desconsidera a hipótese de incidência do IPVA definida constitucionalmente, 
criando novos fatos geradores específicos para empresas locadoras, desvinculados 
do conceito de propriedade, afrontando os arts. 155, III, da CF/88, 110 do CTN e 
1.228 do Código Civil; 
 
2. Viola os arts. 158, III e 22, XI, da CF/88 cc art. 120 do CTB, que determinam que o 
local de incidência do IPVA é o Estado em que o veículo encontra-se legitimamente 
licenciado, que deve coincidir com o local de domicílio de seu proprietário (e não o 
local de locação do veículo, que ocorre em diversos estados em um mesmo 
exercício); 

 
3. Desconsidera o local de domicílio da Autora, nos termos do art. 75, IV do Código 
Civil e 127 do CTN, além de criar novos conceitos de domicílio, violando o art. 22, I, 
da CF/88; 
 
 
 
 



 

A Discricionariedade é a margem relativa de liberdade conferida pelo ordenamento 
jurídico ao agente público para que este escolha, dentre alternativas oferecidas e possíveis, 
aquela que melhor atenda ao interesse público específico, tendo, por conseguinte, espaço livre 
na apreciação da oportunidade e conveniência da edição de um determinado ato. 

 
Os limites à discricionariedade são delineados pelo próprio ordenamento jurídico: 

são regras, princípios ou teorias que delimitam o campo de atuação do administrador público 
de modo a impedir que este se desvie da lei (princípio da legalidade), da finalidade específica 
prevista no comando normativo (desvio de poder), que fundamente sua conduta com motivos 
inexistentes ou incompatíveis com a decisão adotada (motivos determinantes), ou que utilize 
via jurídica incompatível com os pressupostos fáticos ou jurídicos justificadores de sua decisão 
(causa do ato administrativo). 

 
Ocorre, porém, que é flagrantemente inconstitucional a adoção de medidas que 

impedem ou restringem a participação da impugnantes na licitação como meio coercitivo para 
a cobrança de tributos. 

 
Se não bastasse, as condições impostas no edital denotam incompatibilidade com 

o disposto no artigo 1201 da Lei nº. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), além de violar 
frontalmente a competência legislativa (privativa) outorgada à União Federal, pelo artigo 22, 
inciso XI2, da Constituição da República, para legislar sobre matérias relativas a trânsito e 
transporte, como é a determinação de registro veicular. Mesmo não legislando sobre o tema, o 
edital claramente impõe restrições que caberiam exclusivamente à União. 

 
E, ainda, tem-se que os preceitos insertos no edital violam as garantias da 

liberdade de trabalho e da liberdade de iniciativa, que são pilares sobre os quais está erigida a 
ordem econômica, e que se fundamenta a República, nos termos do artigo 1º, inciso IV3, e dos 
artigos 5º, inciso XIII4 c/c 1705 da Constituição Federal. 

 
Reforça-se aqui que a exigência de emplacamento em estado determinado afasta 

a ampla competitividade e é desarrazoada, uma vez que o local de emplacamento não afeta o 
atendimento ao objeto licitado. Confrontando entendimento sólido do Tribunal de Contas da 
União e dos Estados conforme já demonstrado acima e baixo: 

 
TJ-MA - Apelação APL 0239922011 MA 0019464-08.2010.8.10.0001 (TJ-MA) 
Data de publicação: 09/11/2015 
Ementa: Ementa. LICITAÇÃO. DISPOSIÇÕES DO EDITAL. ABUSIVIDADE 
DEEXIGÊNCIAS. MÁCULA DO PROCESSO LICITATÓRIO. INVALIDAÇÃO. 1. AS 
EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO NÃO DEVEM CERCEAR 

                                                           
1 Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque (sic), deve ser 
registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de 
domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei. 
2 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XI - trânsito e transporte; 
3 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: IV - os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
4 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
5 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; 

http://tj-ma.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/254067308/apelacao-apl-239922011-ma-0019464-0820108100001


 

DIREITO OU CRIAR DIFICULDADES À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS 
INTERESSADAS. 2. As exigências devem estar em consonância com as disposições 
da Lei nº 8.666 /93. 3. Recurso conhecido e improvido. 

 
Também por pertinente, ainda acerca do princípio da legalidade e da manutenção 

do caráter competitivo do certame, menciona-se que o jurista Luis Carlos Alcoforado sustenta, 
in verbis: 

 
Frauda-se, ainda, o princípio da competitividade quando a Administração admite, 
prevê, inclui ou tolera, no ato convocatório, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam, ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam 
preferências ou distinção em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato. Exigências editalícias intolerantes são aquelas que 
visam a abater um ou vários licitantes, determinados ou incertos, afastando-os da 
disputa em decorrência de uma cláusula ou condição iníqua, particular e exótica, 
capaz de restringir e frustrar o caráter competitivo do certame. 

 
 

Ainda que fosse mantido entendimento da obrigatoriedade de emplacamento dos 
veículos definitivos, cumpre observar que, a exigência de emplacamento local para os veículos 
substitutos é excessiva e IMPOSSÍVEL, já que os veículos automotores, por sua natureza móvel, 
podem deslocar-se por todo o território nacional. E diante da realidade que se apresentaria se 
cada Estado da Federação exigisse emplacamento local dos veículos que por lá circulam, a CR/88 
adotou critério objetivo para a definição da competência tributária, no intuito de evitar 
divergência e a nefasta consequência advinda da guerra fiscal que se instauraria. E este critério 
se materializa por meio do local de licenciamento do veículo.  

 
As locadoras com matriz em outro estado e com diversas agências, como a ora 

impugnante, possibilitam a retirada e devolução de veículos em agências diferentes, sendo 
impossível garantir que, para situações eventuais, terão carros emplacados no estado para 
substituição. 

 
Aliás, esse remanejamento constante da frota, tanto entre localidades situadas em 

um mesmo Estado, quanto entre Estados distintos, é o traço característico e essencial do 
negócio de aluguel de carros. Do contrário, chegar-se-ia ao absurdo de o locatário/cliente – 
detentor da posse direta do bem – ser impedido de transitar livremente com o automóvel locado 
em todo o território nacional, a inviabilizar a própria atividade das locadoras, em clara ofensa 
ao princípio Constitucional da Livre Iniciativa. 

 
Repita-se, por ser demais relevante: o veículo automotor é um bem móvel e, como 

tal, possui livre mobilidade no território nacional, o que não altera a situação de domicílio do 
proprietário e registro do bem, critérios estes eleitos pelo legislador para definição do local de 
pagamento do IPVA. Nesse sentido, como bem móvel por natureza, o local de situação do 
veículo se revela imprestável para esses fins. 

 
A Constituição fixou um critério de conexão único para viabilizar a cobrança do IPVA 

pelos Estados e pelo Distrito Federal: o local de licenciamento do veículo, o que deve ser 
observado por todos os Estados, sob pena de invasão de competência alheia e bitributação, 
terminantemente vedada pelo Sistema Constitucional brasileiro, especialmente considerando o 
Princípio Federativo encartado no artigo 1º da CR/88.  



 

Exercendo sua competência legislativa, a União editou a Lei nº 9.503/97, que 
estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O artigo 120 do referido diploma dispõe sobre 
o licenciamento de veículos automotores, como se verifica abaixo: 

 
Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, 
deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da 
lei. 

 
Exigir que as locadoras tenham carros substitutos emplacados no estado, para 

atendimentos esporádicos é flagrante desrespeito, afastando completamente locadoras que 
não possuem veículos emplacados no estado, mas poderiam providenciar o emplacamento 
somente dos carros definitivos. 

 
Uma licitante não poderá sofrer tratamento desigual e prejudicial em relação às 

demais empresas locadoras, haja vista que isto seria uma ofensa ao princípio da isonomia, 
garantido constitucionalmente, tanto no artigo 5º, quanto no artigo 150 da Carta Magna. 

 
Além de todo o exposto, tendo em vista o objeto licitado, a manutenção desta 

cláusula, onera excessivamente o certame, porquanto locadoras de outros Estados poderão ter 
propostas mais vantajosas à Administração, em face daquelas que estão licitando no Estado, 
sendo certo que esta exigência não traz qualquer benefício a Administração pública que a 
motive a manter essa disposição. 

 
Diante todo o exposto, a exigência do emplacamento local constitui afronta ao 

princípio da ampla competitividade6, da legalidade e da vantajosidade à administração pública, 
devendo a mesma ser excluída. 
 
 
IV. DA RENOVAÇÃO DA FROTA A CADA DOIS ANOS. Da onerosidade excessiva. 
 

O Edital prevê no item 5.11 na página 16 que os veículos deverão ser trocados por 
novos, nas mesmas condições inicialmente dispostas para contratação, assim que completarem 
24 (vinte e quatro) meses anos de uso. 

 
Contudo, a manutenção deste item é excessivamente onerosa à Administração 

pública e não há razão de prevalecer nos moldes como dispostos, porquanto, deveria ser 
facultado às Locadoras a possibilidade de renovação da frota por período inferior, atendendo, 
inclusive, ao princípio da vantajosidade para a Administração Pública. 

 
Tal como cunhado pela doutrina, o princípio da vantajosidade representa a busca, 

pela Administração Pública, através da análise das propostas apresentadas nos procedimentos 
licitatórios, da obtenção da melhor relação custo-benefício nas suas contratações. 

 

                                                           
6 § 1o  É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou 
de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. 



 

Não se trata, contudo, de mera busca pelo menor desembolso financeiro por parte 
da Administração Pública, mas de assegurar que os procedimentos licitatórios garantam que os 
recursos públicos sejam alocados de maneira mais eficiente possível, ponderando-se as 
prestações recebidas do particular com os encargos assumidos pelo Estado. Neste aspecto, a 
“vantajosidade” está intimamente ligada aos princípios da eficiência e da economicidade. 

 
Dessa forma, tendo em vista o princípio da vantajosidade para a Administração, é 

forçoso assumir que a renovação em tempo inferior, entre outros aspectos, apresenta-se a 
proposta mais apta a causar, direta ou indiretamente o menor impacto negativo e, 
simultaneamente, os maiores benefícios econômicos e sociais, uma vez que garante uma frota 
com veículos novos, mitigando os riscos de problemas mecânicos e da própria depreciação em 
virtude do tempo de uso. 
 
 
V. EXIGÊNCIA DE CARROS BRANCOS SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DA 
FROTA 
 

Ainda no termo de referência, na descrição das características necessárias de cada 
veículo, foi indicado que os mesmos devem ser na cor branca, ocorre que, exceto se 
efetivamente comprovada a real necessidade do órgão, a definição de cor dos carros configura 
mais uma vez flagrante desrespeito ao princípio da ampla competividade: 

 
É sabido que a padronização pelos gestores de frota, além de ser interessante para 

a relação custo X benefício, é prevista no Art. 15, I da Lei nº 8.666/93, contudo, revisar o 
processo de padronização a fim de aferir a manutenção das condições e os benefícios ao 
interesse público que recomendaram a escolha da determinada cor do veículo, visa comprovar 
a relação custo x benefício.  

 
Inclusive esse também é o intuito do Art. 15, III da mesma Lei nº 8.666/93 onde 

estabelece que as compras, sempre que possível, deverão submeter-se às condições de 
aquisição semelhantes às do setor privado. 

 
A delimitação constitui restrição ao caráter competitivo, principalmente ao 

estabelecer o prazo de sete dias para entrega de carros, pois somente é viável o cumprimento 
de tal condição pelas locadoras que já possuem em sua frota carros brancos. 

 
Não é compreensível a necessidade dos veículos serem de cor específica, uma vez 

que a cor não melhora as condições de uso de um carro, em regra constituindo mera 
característica estética.  

 
É amplamente notável a preocupação em se manter a competitividade do certame, 

inclusive pelo fato de que a mesma garante, em regra, vantajosidade para a Administração 
Pública. A Lei 8666/93 esgota tal tema com ênfase, inclusive constituindo crime: 

 

Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se: 
IX - Projeto Básico – [...] devendo conter os seguintes elementos: 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores 
resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; 



 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o 
caráter competitivo para a sua execução; 
 
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas 
de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição 
interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:  
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal 
de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o 
serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, 
conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para 
ampliar a área de competição. 
 
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo 
anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o 
valor estimado da contratação: 
§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em 
tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 
procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia 
de escala. 
§ 7o Na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o 
conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada 
na licitação, com vistas a ampliação da competitividade, podendo o edital fixar 
quantitativo mínimo para preservar a economia de escala.   
 
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 
licitação: 
 
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
 
Ante todo o exposto, considerando que é vedado estabelecer nos atos 

convocatórios quaisquer condições irrelevantes para o objeto do contrato, resta claro a 
necessidade da exclusão de tal condição restritiva. 

 
Cabe trazer aqui também que, ainda que se entenda que a condição não restringe 

o caráter competitivo, pois é viável a aquisição dos veículos em montadoras, notadamente 
onera desnecessariamente o certame, pois o custo para aquisição de veículo ser quilômetro é 
maior do que o custo para oferta de carros já disponíveis na frota da locadora. 

 
Como sobejamente sabido, é certo e evidente que a Administração Pública 

legalmente pode e deve fazer exigências relativamente à comprovação de capacidade técnica. 
O que não se admite são os excessos que, por dispensáveis, podem afastar do concurso, por 
meras filigranas, concorrentes de valor, que podem propiciar à Administração fazer o melhor 
contrato.  

 
 
 
 



 

Constata-se claramente que a exigência de veículo de cor branca encontrada nas 
especificações dos serviços no Anexo Termo de Referência restringe a ampla concorrência, 
trazendo prejuízos à contratação, que poderá adquirir serviços com preços elevados devido à 
redução de concorrência com solicitação que não é pratica de mercado do objeto licitado, pois, 
as locadoras disponibilizam veículos de cores neutras (prata, cinza, preto) e branco em menor 
escala. 

 
Também o professor Helly Lopes Meirelles, em sua obra "Direito Administrativo 

Brasileiro", ao comentar a necessária observância do princípio da isonomia nos procedimentos 
licitatórios, nos ensinou que 

 
"Em face do princípio da isonomia, a lei suporta o dicrímen que se cinja a assegurar 
determinada finalidade de interesse público. No caso das licitações, a norma 
constitucional condescende em que a Administração dirija aos licitantes 
exigências tão-só indispensáveis ‘à garantia do cumprimento das obrigações’. 
Logo, a Lei nº 8666/93 timbrou de rigor, rente a obra magna, ao rejeitar qualquer 
preferência ou distinção impertinente ou irrelevante 'para o específico objeto do 
contrato’. O que não importa à execução deste não pode ser tido como de 
interesse público, constituindo-se, ao contrário, em discriminação incompossível 
com o princípio da igualdade” (Grifamos) 

 
Ora, diante de tudo o quanto foi exposto, é evidente que, considerados os 

imperativos constitucionais e legais existentes em matéria de licitações, a permanência das 
exigências contidas no Edital e ora combatidas não pode permanecer. Tais imposições devem 
ser afastadas ou alteradas, permitindo-se à Impugnante participar regularmente do concurso 
sem que se tenha que se submeter a ela, atendendo as demais, evidentemente, com vantagens 
evidentes para todos. 
 
 
VI. DOS VALORES DE COBETURA DE SEGUROS 
 

O item 5.10 na página 16 do edital informa subjetivamente sobre o seguro e os 
valores de cobertura. Ao determinar que o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) contemple 
todas as coberturas de danos materiais e danos corporais a terceiros, não traduz a realidade do 
valor individual de cada cobertura.  

 
 Destaca-se que a Superintendência dos Seguros Privados - SUSEP é o órgão 

responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, 
capitalização e resseguro. Dentre os diferentes tipos de seguros (Garantia, Danos, Transportes, 
Automóveis, ETC), nos artigos 4º e 15 da Circular 269 de 2004, Seção VIII determina que os 
seguros de veículos devem possuir prêmios discriminados por cobertura e limites de indenização 
por cobertura, sendo que, o termo "cobertura total" se aplica somente ao veículo e não a 
terceiros e ocupantes do veículo. 

 
Tendo em vista que a SUSEP determina que sejam explícitos os valores limites de 

indenização, salientamos é comum nos certames a exigência dos valores de cobertura a seguir:  
 

 Cobertura total do veículo alugado; 

 Danos Corporais a Terceiros: R$ 100.000,00; 

 Danos Materiais a Terceiros: R$ 50.000,00; 
 



 

Ressalta-se que, algumas locadoras aventureiras podem assumir o risco e não 
contratar legalmente tais coberturas, o que além de ser irregular, fere a isonomia e igualdade 
de competição. 

Ademais, a determinação dos valores de cobertura é primordial para que as 
licitantes tenham condições de igualdade na disputa, pois, uma cobertura de seguros com valor 
mais baixo é mais barata. Logo, não determinar tais valores de cobertura acima apontados, 
leva a Câmara estimular a desigualdade de competição entre as licitantes interessadas com 
parâmetros de seguros incompatíveis ao mercado.  

Nessa linha, visando a igualdade, isonomia e segurança da Contratante em suas 
contratações, alertamos que a falta de devida justificativa técnica da escolha da especificação 
dos valores de cobertura trazidos no edital impactam em ilegalidade passível de ação de 
improbidade administrativa. 
 
 
VII. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO TÉCNICA RESTRITIVA 

 
Destaca-se que não se encontra no item 3, do Anexo II, na página 20 do edital a 

exigência de apresentação de apenas um atestado de capacidade técnica.  
 
É sabido que a Administração Pública busca assegurar a qualidade na execução do 

serviço através da exigência de requisitos de qualificação técnica como condição de habilitação 
dos licitantes. A discricionariedade do gestor público na definição de critérios relativos à 
qualificação técnica no momento da habilitação deve-se atentar sempre para que as exigências 
não sejam desarrazoadas a ponto de frustrar o caráter competitivo do certame, nem tampouco 
trazer insegurança para a Contratante. Outro não é o posicionamento do TCU (BRASIL, TCU, 
2009b): 

 
“As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo constitucional e não 
constituem, por si só, restrição indevida ao caráter competitivo de licitações 
conduzidas pelo Poder Público. Tais exigências, sejam elas de caráter técnico-
profissional ou técnico-operacional, não podem ser desarrazoadas a ponto de 
comprometer o caráter competitivo do certame, devendo tão-somente constituir 
garantia mínima suficiente de que o futuro contratado detém capacidade de 
cumprir com as obrigações contratuais. Tais exigências (sic) ser sempre 
devidamente fundamentadas, de forma que fiquem demonstradas 
inequivocamente sua imprescindibilidade e pertinência em relação ao objeto 
licitado.” (Grifamos) 
 
 
Diante disso, não foi encontrada, nos documentos da habilitação, a exigência de 

comprovação por atestados de capacidade técnica compatíveis em característica, quantitativo 
e prazo, assim como diz o Inciso II do Art. 30 da Lei 8.666/93. 

 
Ademais, conforme o Acórdão 2924/2019 Plenário TCU, a administração pública 

não exigir que tais atestados tenham quantitativo mínimo superior a 50% do estimado para a 
contratação no certame.  

 
Destacamos que esta locadora possui os documentos como ali solicitados, contudo, 

diante de seu posicionamento consolidado e idôneo de mercado se vê na condição de alertar a 
Comissão de Licitação para que o Princípio da eficiência seja atingido com maior disputa. 



 

Ressalta-se que nos atestados de capacidade técnica podem ser exigidos volumes 
de serviços compatíveis com o licitado, e não um quantitativo mínimo de documentos. Vejamos: 

 
“É ilícita a exigência de número mínimo de atestados de capacidade técnica, assim 
como a fixação de quantitativo mínimo nesses atestados superior a 50% dos 
quantitativos dos bens ou serviços pretendidos, a não ser que a especificidade do 
objeto recomende o estabelecimento de tais requisitos” Acórdão n.º 1.052/2012-
Plenário, TC 004.871/2012-0, rel. Min. Marcos Bemquerer Costa, 2.5.2012. 
 
Por oportuno, vejamos:  
 
“A exigência de, no mínimo, dois atestado de capacidade técnica fere o princípio da 
legalidade, extrapolando os limites legais: 
§ 5º do artigo 30 da Lei 8666/93 regra que: 
§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer 
outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação. ” (Grifamos) 
 
Outro ponto importante a destacar é a exigência de documento fiscal 

acompanhando o atestado, que também é impertinente e pode ser restritivo. Vejamos: 
 
“É indevida a exigência de que atestados de qualificação técnica sejam 
acompanhados de cópias das respectivas notas fiscais, visto não estarem estes 
últimos documentos entre os relacionados no rol exaustivo do art. 30 da Lei 
8.666/1993.” Acórdão 944/2013-Plenário, TC 003.795/2013-6, relator Ministro 
Benjamin Zymler, 17.4.2013. 
 
Não obstante, a exigência de Atestados de Capacidade Técnica está diretamente 

ligada a Isonomia e Igualdade de disputa entre licitantes que possuem iguais capacidade de 
atendimento, afastando ainda, empresas aventureiras. 

 
Diante do exposto, fica comprovada a necessidade de readequação da exigência 

de comprovação de habilitação técnica.  
 
 
VIII - DA LIMITAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. Desconsideração 
do princípio da ampla concorrência. 
 

Antes de se entrar no mérito, destaca-se que a impugnante não solicita a exclusão 
dos parâmetros de qualificação econômico financeira, mas sim a sua adequada readequação.  

 
É sabido que a exigência de qualificação econômica financeira busca dar a 

Administração Pública a segurança em contratar uma empresa que possua capacidade 
financeira realizar o objeto contratado.  

 
Ressalta-se que, para uma análise aprimorada e aprofundada, a impugnante solicita 

que a Douta Comissão de Licitação não se sustente somente na legalidade da exigência 
combatida, contudo, visando a ampliação de empresas concorrentes, solicite parecer técnico 
contábil da Respeitosa Entidade na análise das informações aqui expostas que comprovam a 
saúde financeira da licitante, assim como de outras locadoras. 

 



 

Ao definir as condições necessárias para autorizar a participação no certame das 
partes interessadas, por equívoco, para demonstração da Qualificação Econômico-Financeira, 
item 4, na página 21 do edital, exigiu-se somente a apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis da empresa Licitante.  

 
Observando o anexo VI na página 25 do edital de licitação é apresentada formulas 

contábeis para a apresentação de Índices de Liquidez, contudo, para as licitantes que não 
atingirem tais índices, não traz a prerrogativa com a comprovação de patrimônio líquido igual 
ou superior a 10%(dez por cento) do valor de sua proposta comercial para aquelas empresas 
que não atingirem tais índices. A não apresentação destes Índices conduziria, nos termos do 
Edital, à inabilitação da licitante neste processo licitatório.  

 
Destaca-se que este também é o entendimento da Advocacia Geral da União, que, 

em conformidade com os links abaixo, disponibiliza modelos de editais padronizados onde se 
evidencia tal possibilidade, ao mesmo tempo em que contêm referências que orientam a manter 
a regularidade dos textos finais, a fim de conferir segurança e celeridade da análise jurídica.  

 
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/270265  
 
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/714620 
 
 
Ademais, destaca-se que o Anexo VI apresenta um fator de pontuação que não é 

amparado pela Lei Federal 8.666/93. 
 
A exigência de comprovação da Qualificação Econômico-Financeira que podem ser 

exigidos na licitação dizem respeito à demonstração da capacidade financeira do licitante frente 
às obrigações que terá de assumir, para que assegurem o adimplemento do contrato a ser 
celebrado. Nessa linha, destaca-se que, a exigência de índices contábeis de capacidade 
financeira deve estar justificada e atender às características do objeto licitado. Vejamos o 
entendimento pacificado pelo Tribunal de Contas da União através da SÚMULA TCU 289:  

 
A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo 
dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitação, conter 
parâmetros atualizados de mercado e atender às características do 
objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula inclua 
rentabilidade ou lucratividade. (Grifamos) 

 
Ressalta-se que, para o objeto de locação de veículos, tal exigência, demonstração 

de Índices de Liquidez inferior a 01 (um), não representa automaticamente a incapacidade de 
o licitante participar do certame e executar o serviço. 

 
Conforme bem relatado no Acórdão nº 1.214/2013 TCU Plenário, em que foi 

destacada a conveniência, na avaliação da capacidade econômico-financeira dos licitantes, da 
utilização de parâmetros relacionados ao porte da empresa e a materialidade do contrato, entre 
outros, em complemento aos índices contábeis obtidos pelo método dos quocientes. 

 
 
 
 
 

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/270265
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/714620


 

Pela própria natureza de seu objeto, podem demandar maiores aportes iniciais 
de recursos (compra do carro) e índices de liquidez mais elevados que outras, tendo sido dado 
como exemplo o fornecimento de serviços terceirizados, que requer disponibilidade financeira 
de curto prazo para a sua boa consecução, em contraposição ao fornecimento de bens 
permanentes e de consumo, que demandam índices de liquidez e cautelas certamente menores, 
o que não é diferente para o objeto de locação de veículos, pois as locadoras realizam um alto 
investimento inicial para a aquisição dos carros.  

 
O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, na Instrução Normativa 

nº 02/2010, expressamente definiu que, caso o licitante apresente Índice de Liquidez inferior a 
01 (um), lhe é facultada, para comprovação da qualificação financeira, a apresentação do capital 
mínimo ou do patrimônio líquido mínimo ao atendimento do certame: 

 
 

Art. 44. O instrumento convocatório deverá prever, também, que as 
empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 01 (um), em 
qualquer dos índices referidos no inciso V7 do art. 43 desta norma, 
quando da habilitação, deverão comprovar, considerados os riscos 
para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital 
mínimo ou o patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do 
art. 31 da Lei nº 8.666, de 1993, como exigência para sua habilitação, 
podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do §1º do 
art. 56 do referido diploma legal, para fins de contratação.(Grifamos) 

 
A previsão busca garantir justamente a ampliação da disputa entre todos os 

licitantes capazes de garantir o cumprimento da obrigação e, por consequência, a seleção da 
proposta mais vantajosa à Administração, princípio que deve nortear as licitações. 

 
A Lei Federal nº 8.666/1993, subsidiariamente aplicada, prevê que, para a 

habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa à qualificação 
econômico-financeira8, com o objetivo de aferir a capacidade do licitante de executar os 
compromissos que por ventura lhe serão adjudicados, na hipótese de vencimento do certame. 

 
No art. 31, detalha-se a documentação exigível para fins de qualificação 

econômico-financeira. Destaca-se: 
 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
§1º. A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade 
financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que 
assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de 
valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou 
lucratividade.  

                                                           
7 IN 02/2010, art. 43. Os atos convocatórios devem conter cláusulas que assegurem o cumprimento das 

disposições contidas nesta norma, bem como as descritas nos incisos seguintes, de modo a explicitar que: 

V – a comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas 

(...). 
8 Lei Federal nº 8.666/1993, art. 27. Para a habilitação nas licitações, exigir-se-á 
dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a: III – qualificação 
econômico-financeira.  



 

§2º. A Administração, nas compras para entrega futura e na execução 
de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da 
licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido 
mínimo, ou ainda as garantias previstas no §1º do art. 56 desta Lei, 
como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-
financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do 
contrato a ser ulteriormente celebrado.  
§3º. O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o 
parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita 
relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, 
admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.  

 
Veja que, o que a Lei pretende garantir é a capacidade financeira suficiente do 

licitante para cumprir com os compromissos que serão assumidos caso seja vencedor da 
licitação. 

 
A Instrução Normativa nº 02/2010, expressamente declara que a apresentação do 

Índice de Liquidez não deve ser entendida isoladamente, como único parâmetro garantidor 
da capacidade financeira de potenciais fornecedores da Administração. Define-se que, se o 
licitante apresenta Índice inferior a 01(um), passa-se necessariamente à análise do capital 
mínimo ou patrimônio líquido mínimo exigível, nos termos do art. 31, §§ 2º e 3º da Lei nº 
8.666/1993. 

 
A avaliação da capacidade de uma empresa deve permear outros fatores que, 

impactam diretamente na capacidade de adimplir suas obrigações (econômico-financeira e 
técnica): sua estrutura; pessoal; contratos anteriores (atestados de capacidade técnica); 
demonstração de resultados; capital social, patrimônio líquido; 

 
A grande questão reside no fato de analisar três aspectos: em que situações é 

aceitável a fixação de índices, quais seriam esses indicadores e qual seria o valor admissível para 
cada um deles. 

 
Com relação ao primeiro, conforme disposição da norma, o objetivo da fixação de 

índices contábeis deve limitar-se à demonstração da capacidade financeira do licitante com 
vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, em que se 
pode depreender, portanto, que tal exigência deve ser proporcional ao objeto a ser contratado. 

 
Já quanto ao segundo e terceiro aspectos, como a norma não identifica que índices 

poderão ser exigidos e quais os valores de referência – proibindo, somente a utilização de 
fatores de rentabilidade e lucratividade daqueles não usualmente adotados para correta 
avaliação da situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da 
licitação – floresceram entendimentos dos mais variados quanto a sua aplicação, porém todos 
eles são unificados quanto da pertinência da exigência ao objeto licitado é a garantia da ampla 
competitividade. 

 
Por oportuno destacar, transcreve-se o entendimento do conceituado doutrinador 

Felipe Boselli: 
Em uma segunda perspectiva, trazendo o exemplo de uma grande 
multinacional, que opte pelo regime de tributação de lucro real, é 
possível constatar uma prática consolidada de mercado. 



 

As empresas optantes pelo lucro real adotam estratégia tributária 
diametralmente contrária à forma de aplicação de recursos de uma 
licitante que utilize o lucro presumido. 
As grandes empresas buscam reaplicar seus lucros como forma de 
investimento interno. Assim, é possível reduzir o lucro real aferido pelo 
balanço patrimonial e, consequentemente, os tributos pagos por esta 
empresa, visto que o Imposto de Renda incidirá sobre o lucro 
efetivamente percebido que, no caso das empresas que optem pelo 
lucro real, deverá ser, para efeito de tributação, o menor possível. 
Uma hipotética companhia, líder de mercado e em condições de 
absoluta solvência, não raras vezes, percebe resultados contábeis abaixo 
do padrão, o que não significa, necessariamente, que a empresa está 
em dificuldade financeira, rumo à declaração de falência ou em 
situação similar. 
Para uma empresa crescer e se desenvolver no mercado é fundamental 
que esta assuma compromissos que, invariavelmente, refletirão em 
seu passivo e, por conseguinte, em seus índices contábeis. 

 
No caso da LOCALIZA, empresa de notório reconhecimento, com quatro décadas 

de atuação no mercado, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&Fbovespa) 
desde 2005, mais de 9.000 colaboradores, maior rede de aluguel de carros da América do Sul: 
são mais de 600 agências distribuídas em mais de 372 cidades de sete países e uma frota de 
200.000 carros e com amplo histórico de contratos firmados com o Poder Público, é 
incontestável que a apresentação do Índice de Liquidez inferior a 01 (um) não significa, 
sobremaneira, a incapacidade da empresa em cumprir com os aportes financeiros envolvidos 
no certame.  

 
Não resta dúvidas que uma empresa desta magnitude, a mais tradicional e maior 

da América do Sul, atuante por mais de 40 anos, possui capacidade de execução do contrato. 
 
Para comprovar que empresas desta magnitude possuem capacidade econômica 

financeira para executar o serviço sem riscos a Contratante, é disponibilizado diversos 
indicadores com o objetivo de avaliar a situação financeira e patrimonial da Companhia, dentre 
os quais podemos destacar dois: (i) EBITDA: utilizado para medir o próprio desempenho, sendo 
que alguns investidores, agências de rating e analistas financeiros utilizam o EBITDA como um 
indicador do desempenho operacional e do fluxo de caixa da Companhia. O EBITDA é o lucro 
líquido antes do imposto de renda e contribuição social, despesas financeiras líquidas, despesas 
de depreciação e amortização; e (ii) Dívida líquida: indicador que melhor representa o 
endividamento real. A dívida líquida corresponde aos endividamentos de curto e longo prazos, 
deduzidos do caixa e equivalentes de caixa. 

 
Abaixo demonstra-se o EBITDA, a dívida liquida e os índice calculados com base na 

mesma, dos últimos anos9: 
 

                                                           
9 Fonte: Resultados Localiza – 1º Semestre de 2019. 

http://localiza.riweb.com.br/listresultados.aspx?idCanal=itioSHxsne/DVY1QY8axbA== 

http://localiza.riweb.com.br/listresultados.aspx?idCanal=itioSHxsne/DVY1QY8axbA


 

 
 

 
 
Verifica-se, portanto, que a relação Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido, EBITDA 

e valor da frota permanecem confortáveis ao longo dos últimos três anos devido à forte geração 
de caixa. 

 
Destaca-se que a maior parte da dívida tomada é usada para a compra de carros, 

ativo gerador de caixa para a Companhia. Considerando que as locadoras, assim como esta, 
possuem estruturas próprias para venda dos carros após um ano de uso, que a frota da 
Companhia, a qual representa grande parte do ativo não circulante, é de fácil liquidez, que é 
destaque pelas principais agências de rating.  

 



 

Em 31 de dezembro de 2018, o perfil da dívida era bastante confortável, o saldo de 
caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2018 era mais que suficiente para liquidar 
as dívidas vincendas em 2019, 2020, 2021, 2022 e 202310. 

 
A Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequados recursos em caixa 

e equivalentes de caixa, com base no monitoramento contínuo da previsão dos fluxos de caixa 
e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros. 

 
Demonstrada a total capacidade financeira da empresa e, porquanto, a segurança 

para a Contratante em ver cumprido o objeto licitado, vedar a participação da Localiza na 
licitação, além de ferir orientação expressa da Advocacia Geral da União, ofende o princípio da 
seleção da proposta mais vantajosa.  

 
Passamos ao próximo ponto impugnado. 
 
 
IX. DAS OMISSÕES QUE IMPACTAM A PROPOSTA COMERCIAL A SER APRESENTADA PELAS 
LICITANTES. Onerosidade excessiva 
 

Conforme já disposto no item contextualização da presente impugnação Edital do 
certame encontra-se omisso por não constarem as condições referentes a higienização, 
devolução dos veículos abastecidos da forma em que foram disponibilizados, indenização para 
os casos de um uso em desacordo com o art. 40 da Lei 8666/93: 

 
A Lei 8666/93 que regulamenta os processos licitatórios determina quais cláusulas 

devem contar obrigatoriamente em todo Edital: 
 
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: 
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 
XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras 
ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais 
parcelas, etapas ou tarefas; 
XIV - condições de pagamento, prevendo: 
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do 
período de adimplemento de cada parcela;  
c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final 
do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;  
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, 
por eventuais antecipações de pagamentos; 
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de 
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data 

                                                           
10 Fonte: https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/08f327aa-e610-4d9d-b683-

8ff0f7caae07/fdb7f959-df83-4dbc-8d13-

406928591761_Webcast%20%204T18%20port.pdf 



 

prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se 
referir, até a data do adimplemento de cada parcela; 
 
 
No que pese a devolução dos carros limpos e abastecidos, é inquestionável que é 

obrigação da contratante a devolução dos carros nos mesmo estado em que foram entregues, 
salvo os desgastes naturais, portanto, inexistem dúvidas de que é de responsabilidade da 
Contratante, principalmente pelo objeto da licitação ser sem combustível, a devolução dos 
mesmos abastecidos da mesma forma que foram disponibilizados, não podendo a mesmas ser 
suportada pela locadora. 

 
É necessário que os carros estejam limpos e abastecidos para que possam rodar 

pelo menos até um posto e essa liberação dos mesmos abastecidos gera ônus para as locadoras 
e estes precisam ser repassados ao órgão, exceto se o mesmo se responsabilizar por devolver o 
carro abastecido, da mesma forma em que foram disponibilizados. 

 
Nesses casos, as licitantes ficam impossibilitadas de apresentar seus preços de 

forma coerente e mais do isso, obriga que as licitantes elevem seus preços para tentar cobrir o 
valor de possíveis infrações de trânsito que venham a ocorrer, onerando excessivamente o 
certame. 

 
Não garantir que o edital esteja claro e completo contraria substancialmente o 

princípio da legalidade11. 
 
Dessa forma, constata-se vício na fase interna do procedimento licitatório, pois foi 

falha a elaboração da especificação do objeto, considerando que não foi elaborado de forma 
precisa e clara diante de omissões de pontos necessários para a composição do custo de forma 
justa e correta, sem onerosidade excessiva para a Prefeitura de Feira de Santana. O Superior 
Tribunal de Justiça já julgou sobre o tema: 

 
RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 
CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DÍVIDAS 
CONDOMINIAIS. OMISSÃO NO EDITAL DE PRAÇA. RESPONSABILIDADE DO 
ARREMATANTE. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADO. 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
1. Na alienação judicial, o edital da praça, expedido pelo juízo competente, deve 
conter todas as informações e condições relevantes para o pleno conhecimento 
dos interessados, em obediência à segurança jurídica, à lealdade processual e à 
proteção e confiança inerentes aos atos judiciais. 
2. No caso em liça, houve falha, reconhecida pelo eg. Tribunal de Justiça, na 
confecção do edital de leilão cuja consequência não pode pesar senão contra o 
exequente, que foi desidioso ou agiu de má-fé ao anuir com os termos omissos do 
edital, quando na verdade pretendia muito mais. 
3. Não havendo previsão no edital, os débitos condominiais anteriores não são de 
responsabilidade do arrematante, ora recorrente. 

                                                           
11 Lei 9.784/99 
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência. 
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 
I - Atuação conforme a lei e o direito; (Grifamos) 



 

4. Configurado o dissenso pretoriano, deve ser reformado o v. acórdão estadual 
para se adequar à jurisprudência desta Corte. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp. 1456150/RJ RECURSO ESPECIAL 2014/ 0124038-4) 
 
Válido ressaltar que omissões podem dar ensejar prorrogação ao prazo para início 

de etapas de execução, conclusão e entrega: 
 
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega 
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a 
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto 
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis. 

 
 

Ademais, no que se refere às multas por infração de trânsito, o item 16.3 na página 
18 do Edital discorre sobre as multas de trânsito ocasionadas pelos condutores da Contratante, 
contudo, o procedimento de pagamento pela Contratante não é comum ao mercado de locação, 
pois, diante do Princípio da Eficiência, vários órgãos têm adotado nas licitações para locação de 
veículos que a Locadora também faça a gestão das infrações e multas de trânsito, assim como 
nas manutenções corretivas/preventivas. 

 
Destaca-se que o edital visa a prestação de serviços de locação de veículos sem 

motoristas da locadora, consequentemente os custos de eventuais infrações de trânsito 
ocasionadas pelos condutores da Contratante são de sua responsabilidade, como trazido no 
edital, contudo, a forma de pagamento do débito é a forma problemática no edital. A relação 
contratual será estritamente entre a Contratante e a Licitante vencedora. 

 
Inexistem dúvidas de que infrações de trânsito são de responsabilidade do usuário 

do carro, uma vez que constitui fator atinente exclusivamente ao condutor do veículo que agiu 
em desconformidade com as leis de trânsito brasileira, não podendo as mesmas ser suportadas 
pela locadora. 

 
É inquestionável que as multas por infração de trânsito constituem ônus aos 

licitantes, ônus estes que precisam ser reembolsados pelo órgão, por ser de responsabilidade 
exclusiva do condutor e não da contratada. 

 
As Locadoras pagam as multas no período que contempla o desconto adquirido por 

pagamento antecipado (economicidade). A Localiza, assim como as demais locadoras, trata as 
multas de trânsito tempestivamente de forma que a Prefeitura/Motorista tenha o direito e os 
prazos recursais preservados. O Contratante possui 02 prazos de defesa, sendo o 1º prazo no 
ato do recebimento da notificação e o 2º prazo quando a notificação passa a ser multa.  

  
Ressalta-se que não consta no edital as condições de reembolso das infrações de 

trânsito. Em decorrência das limitações definidas no Código de Trânsito Brasileiro, somente é 
legítimo para o pagamento das referidas multas o proprietário do veículo e a Respeitosa 
Contratante reembolsar a locadora. 



 

  
“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do 
veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico 
hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. 

  
§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela 
de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do 
veículo, responsável pelo seu pagamento. ” 
  
Há a necessidade de a locadora efetuar o pagamento, pois, dessa forma há a 

garantia de que o documento e suas certidões serão devidamente atualizado anualmente, uma 
vez que a incidência de multas eventualmente não paga não desonera o proprietário de sua 
responsabilidade de manter a documentação do veículo e certidões negativas regulares, mesmo 
sob alegação de que a responsabilidade pelo pagamento era do condutor. 
 

Exaustivamente comprovado os possíveis riscos decorrentes de omissões no ato 
convocatório, a não completude do Edital configura flagrante desrespeito ao princípio da 
legalidade e da seleção da proposta mais vantajosa à Administração. 
 
 
X. DA OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAR A IMPRESCINDIBILIDADE DE CARRO ZERO 
QUILÔMETRO. Desconsideração do princípio da ampla concorrência.  
  

No Anexo I – Termo de Referência do edital prevê, que os automóveis sejam zero 
quilometro. 

 
Contudo, é entendimento cediço do Tribunal de Contas que a solicitação de veículo 

zero quilômetro ou com características específicas somente é possível se comprovado pela 
Administração Pública que veículos com baixa quilometragem não atendem às necessidades do 
Órgão, caso contrário, a exigência constitui exclusivamente mecanismos de restrição a 
competitividade do certame:  

  
TCE/SP - TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 11/12/2013 – SECÇÃO MUNICIPAL. 
Processo:2928.989.13-6  
[...]  
A propósito, como bem observou o Ministério Público de Contas, a manutenção 
dos veículos incumbe à contratada e não à contratante. É o que se depreende das 
disposições editalícias constantes dos Itens 7.2 do Edital e 22.10 da Minuta do 
Contrato, e das regras estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência. Dessa 
forma, sequer sob esse ponto de vista a imposição se sustentaria.  
A previsão contraria, ainda, a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do 
julgamento dos processos 41974/026/08, 42114/026/08 e 42341/026/08, 
mencionado pelo senhor Secretário-Diretor Geral e da decisão recentemente 
proferida no processo nº. 2080.989.13-0, sob relatoria do eminente Conselheiro 
Sidney Estanislau Beraldo, em Sessão Plenária de 02/10/2013.  
Diante do exposto, na esteira da jurisprudência deste Tribunal, considero 
parcialmente procedente a Representação, devendo a Prefeitura Municipal de 
Salto excluir dos lotes em disputa os veículos que necessitem de adaptações, os 
quais deverão compor lotes ou certames distintos, e, de igual modo, afastar a 
exigência de que os veículos sejam “0 km”.  

  



 

TCE/SP - TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 20/08/2014 – SECÇÃO MUNICIPAL EXAME 
PRÉVIO DE EDITAL. Processo: 2806.989.14-1.  
Desse modo, considerando a inexistência de justificativa técnica para a exigência 
imposta no Edital de que os veículos tenham sido fabricados no ano de 2013, que 
seja suficiente para demonstrar sua pertinência a uma finalidade pública, 
necessário que se fixe a idade máxima da frota em patamares mais razoáveis.  
Diante do exposto, meu voto acompanha as manifestações exaradas pelo 
Ministério Público de Contas e pela Secretaria-Diretoria Geral e considera 
procedente a representação, devendo a Representada promover a adequação do 
ato convocatório e anexos, passando a admitir a comprovação de propriedade ou 
de posse das máquinas, equipamentos e veículos, por qualquer instrumento 
jurídico idôneo, além de modificar a idade máxima da frota, adotando patamares 
mais razoáveis, e, por fim, suprir a omissão relativa à quilometragem diária 
estimada para cada veículo.  
  
Assim, sem a devida justificativa para subsidiar a necessidade de referidos veículos, 

a exigência deste onera sobremaneira o certame, razão pela qual o Órgão deveria proporcionar, 
ainda que de forma subsidiária, a inclusão de veículos com cilindradas diferente, mas que 
atendam ao objeto do certame.  

 
A legislação é extensa quanto à vedação da restrição da ampla competitividade, 

constituindo fator primário a ser observado em um processo licitatório:  
  
Lei 9.784/99  
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.  
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 
critérios de:  
I - Atuação conforme a lei e o direito;  
VI - Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições 
e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento 
do interesse público.  

  
Constituição Federal  
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:  
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.  

  
Além da restrição a ampla comepetitividade a exigência constitui ofensa também, 

ao princípio da razoabilidade. Diogo de Figueiredo Moreira Neto, quanto à necessária 
razoabilidade nas licitações, HELY L. MEIRELLES menciona que7:  
  



 

“(...) a razoabilidade atua como critério, finalisticamente vinculado, quando se trata 
de valoração dos motivos e da escolha do objeto para a prática do ato discricionário. 
Deve haver, pois uma relação de pertinência entre a finalidade e os padrões de 
oportunidade e de conveniência”.  

  
Por elucidativo, transcreve-se aqui lição do eminente professor paranaense, o Dr. 

Marçal Justen Filho que, em sua obra "Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos"8, ao explicar como se devem portar os órgãos da Administração ao elaborarem 
os editais de licitações para que reste sempre preservado o necessário princípio da isonomia:  

  
"2.2.6.1) A isonomia na elaboração do ato convocatório  
Em uma primeira fase, há um ato administrativo em que são fixados os critérios de 
diferenciação que a Administração adotará para escolher o contratante.  
  
As diferenciações constantes do ato convocatório devem atentar para os limites 
acima indicados. Será inválida a discriminação contida no ato convocatório se não 
se ajustar ao princípio da isonomia. Será este o caso quando a discriminação for 
incompatível com os fins e valores consagrados no ordenamento, por exemplo. O 
ato convocatório somente pode conter discriminações que se refiram à 'proposta 
vantajosa'. Quando define o 'objeto da licitação', estabelece concomitantemente 
os limites para qualquer discriminação. Assim, o ato convocatório viola o princípio 
da isonomia quando: a) estabelece discriminação desvinculada do objeto da 
licitação; b) prevê exigência desnecessária e que não envolve vantagem para a 
Administração; c) impõe requisitos desproporcionados com necessidades da 
futura contratação; d) adota discriminação ofensiva de valores constitucionais ou 
legais.  

  
Também por pertinente, ainda acerca do princípio da legalidade e da manutenção 

do caráter competitivo do certame, menciona-se que o jurista Luis Carlos 
Alcoforado sustenta, in verbis:  

  
Frauda-se, ainda, o princípio da competitividade quando a Administração admite, 
prevê, inclui ou tolera, no ato convocatório, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam, ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam 
preferências ou distinção em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato. Exigências editalícias intolerantes são aquelas que 
visam a abater um ou vários licitantes, determinados ou incertos, afastando-os da 
disputa em decorrência de uma cláusula ou condição iníqua, particular e exótica, 
capaz de restringir e frustrar o caráter competitivo do certame.  

 Diante todo o exposto, resta evidente que este douto Órgão se equivocou ao 
limitar a ampla concorrência no processo licitatório aqui referido com a exigência de que os 
carros a serem disponibilizados sejam zero km, bem como sejam de modelo específico, sendo 
que existem outros no mercado que possuem o mesmo desempenho e atenderiam ao objeto 
do certame. 

 
  



 

XI. CONCLUSÃO E PEDIDOS 
 

Por todo o exposto, ante a ameaça de violação do princípio da legalidade e da 
seleção da proposta mais vantajosa a LOCALIZA requer que a presente impugnação seja 
conhecida e provida, para os seguintes ajustes no Edital: 

 
1. Considerando que a Autarquia Federal não está subordinada ao Decreto do Estado 

de SP, torna-se necessária a exclusão da previsão de que os carros da frota sejam 
emplacados no Estado de São Paulo; 
 

2. Alteração do prazo máximo de renovação da frota em prazo inferior a 12 meses. 

3. Diante da não comprovação da regulamentação que padronizou a frota da 

contratante, torna-se necessária a readequação da especificação para que sejam 

aceitos veículos de cor neutra, branca ou prata. 

4. Corrigir a especificação do limite da cobertura de seguro por danos causados a 

terceiros, sendo prática de mercado hoje pelas locadoras, cobertura de 

R$100.000,00 (cem mil reais) para danos corporais e R$ 50.000,00 para danos 

materiais; 

5. Diante da razoabilidade, isonomia e igualdade, e do trazido pelo - Acórdão 
2924/2019 Plenário TCU, que a compatibilidade dos atestados de capacidade 
técnica seja equivalente a 50% do total dos serviços. Altera-se ainda para que o 
quantitativo seja de no mínimo um atestado. 
 

6. Habilitação Financeira: Inclusão da possibilidade de comprovação da capacidade 
econômica financeira por meio da comprovação de capital mínimo ou patrimônio 
líquido mínimo exigível para as empresas que não atingirem os índices de liquidez 
exigidos; 
 

7. Incluindo os itens omisso, portanto, a responsabilidade de órgão de devolver o 

carro limpo e abastecido, da mesma forma em que foram disponibilizados. 

8. Aceitação de veículos com até 1 (um) ano de uso e até 30.000 KM (trinta mil 
quilômetros). Caso seja mantida a exigência de carro novo 0km, que o prazo de 
entrega seja aumentado para 90 (noventa) dias, enquadrando-se no prazo 
dispendido pelas montadoras para entrega de carros e regularização no Órgão de 
Trânsito. 
 
  
Caso não seja esse o entendimento desta douta Comissão Permanente de Licitação, 

requer a remessa dos autos à autoridade superior, para conhecimento e acolhimento do 
presente apelo, tendo em vista o que acima se expõe. 

 
Belo Horizonte, 25 de março de 2020. 
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