Fls.____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc.nº 040-72.015/2018
.
Rubrica___________________

DECISÃO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 101/2020/CPL/PMSL
Órgão de Origem: Secretaria Municipal de Saúde SEMUS
Objeto: Registro de preço para futura contratação de empresa especializada na prestação
de serviços continuados para Gerenciamento e Administração de despesas de
abastecimento da frota de veículos do SAMU, através de Internet, com utilização de
tecnologia de cartão micro processada - Chip ou Magnético, e da manutenção automotiva
(preventiva e corretiva), com fornecimento de peças, pneus, componentes, acessórios
entre outros materiais, inclusive, transporte em suspenso por guincho e socorro
mecânico, produtos, serviços mecânicos de toda a ordem, elétricos, lanternagem, pintura,
lavagem, estofagem, alinhamento, balanceamento, por meio de rede de oficinas e centros
automotivos credenciados e disponibilizados, além do controle eletrônico da entrada e
saída de veículos na portaria, para toda a frota do SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL
DE URGÊNCIA -SAMU de São Luís/MA, durante 12 (doze) meses, conforme quadro abaixo
Impugnante: NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
1. RELATÓRIO
Aos 22 (vinte e dois) dias de junho de 2020, a empresa NP3 COMÉRCIO E SRVIÇOS MTDA
- ME, insurgiu-se contra o edital do Pregão Eletrônico nº 101/2020/CPL/PMSL.
Assim, analisadas as razões da impugnação, passa-se a proferir decisão.
2. DA ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, cabe registrar que as peças foram interpostas
tempestivamente, com fulcro na Lei nº 10.520/2002, em seu art. 4º, inciso XVIIIl e em
observância aos princípios constitucionais da publicidade e do tratamento isonômico
assegurado no Art. 3º da Lei 8.666/93 e em conformidade com o Acórdão 339/2010-TCU.
Portanto, passa-se à análise do referido pleito.
3. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE
A empresa impugnante alega restrição de competição por exigência de
serviços diversos dentro do mesmo objeto.
4. DOS FUNDAMENTOS PARA A DECISÃO
A alegação de restrição se baseia na possibilidade de divisão do objeto, com grupos
apartados, sendo um para o gerenciamento da frota para o abastecimento e outro para o
gerenciamento da frota para manutenção veicular.
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Apesar da viabilidade do pedido em termos gerais, a mesma não encontra lastro no
presente caso, exatamente pelo alcance almejado no objeto.
O Termo de Referência detalha em diversos pontos a abrangência do serviço a ser
disponibilizado. Vejamos:
“5.3. Resultados Esperados.
5.3.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência têm como objetivos principais: (...)
f. Evolução dos controles, veracidade das informações e redução do tempo de
compilação e análise de dados.
“6.1. A execução dos serviços far-se-á por meio de recursos de tecnologia da informação,
oferecendo controles globais e individualizados da utilização e dos gastos dos veículos,
compreendendo:
6.1.1. Controle gerencial da utilização dos veículos, por meio de: (...)
e. Processamento dos dados de quilometragem, custos, identificação do veículo,
identificação do portador e respectiva unidade de lotação, datas e horários de
aplicação de insumos: tipos de combustíveis, lubrificantes, peças, componentes e
serviços, manutenções, etc., a serem alimentados por meio eletrônico, com ou sem
a participação humana, e em base gerencial de dados disponíveis para cada
unidade regional;
f. Processo de consolidação de dados e de emissão de relatórios para cada unidade
regional, pela Internet.”
“7.2.1. Sistema de controle: (...)
b. Os Relatórios disponibilizados pela Licitante Vencedora deverão conter no mínimo, as
seguintes informações, acumuladas a partir da contratação dos serviços; (...)
b12) Relatório consolidado de custo periódico por veículo e da frota, incluindo
combustível, lubrificantes, manutenção e peças, quilômetro rodado e consumo;
c. O sistema deverá possibilitar a consolidação de dados, permitindo o acesso aos
mesmos e a emissão de relatórios na base de gerenciamento.”
Os pontos destacadas, em consonância com o restante do documento, demonstra de forma
fluída que o interesse do órgão é manter um serviço que garanta, através de um sistema
de gerenciamento de abastecimento e manutenção veicular, uma gestão eficiente da sua
frota.
A divisão dos serviços, conforme destacado na impugnação, se apresenta como um
entrave para o alcance de tal objetivo. Os relatórios consolidados (abastecimento +
manutenção) apresentam um diagnóstico geral da frota e também específico de cada
veículo, sendo este um dos resultados esperados do presente certame com a “redução do
tempo de compilação e análise de dados”.
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Com tais relatórios pode-se realizar a gestão da frota de forma mais assertiva, inclusive
com a indicação de possível necessidade de renovação/troca, ainda mais se
considerarmos se tratar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, onde a
capacidade do veículo é um fator relevante.
Em caso diverso, a compilação dos dados (abastecimento e manutenção) teria que ser
efetuada de forma manual, acarretando desperdício de tempo, sem marcadores de alerta
e não sendo incomum erros de preenchimento de planilhas que levam a erros de análise.
Também cabe destaque que o uso de sistemas diversos para o acompanhamento dos
serviços se apresenta como outro agravante. A parametrização dos dados poderia ser mal
aparelhada, diante dos sistemas diversos, com perda da eficiência da gestão pretendida,
com necessidade de mais pessoas para o serviço ou de revisões constantes.
Nesse sentido temos entendimento disposto no Acórdão 5301/2013, onde o TCU entende
que seria legítima a reunião de elementos de mesma característica, quando a adjudicação
de itens isolados onerar o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do
emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle.
Não há, portanto, impedimento para a realização do certame nos moldes atuais.
5. DA DECISÃO
Ante o exposto, analisada a peça impugnatória, bem como tomando por base os princípios
da legalidade, da ampla concorrência, da vinculação ao Instrumento Convocatório, da
segurança jurídica, da isonomia, do julgamento objetivo e da razoabilidade, julgo
IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela Impugnante.
São Luís -MA, 24 de junho de 2020.
Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Membro da Comissão da Central Permanente de Licitação/CPL
Pregoeira

