ILUSTRE SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA A FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU – BRASIL

Pregão Eletrônico n. 78/2019

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n. 25.165.749/000110, com endereço à Alameda Rio Negro, n. 503, sala 1803, Alphaville, CEP 06454-000, Barueri, Estado
de São Paulo, endereço eletrônico leonardo.angelis@neofacilidades.com.br, telefone (11) 3631-7730,
comparece perante Vossa Senhoria, muito respeitosamente, por seu representante legal ao final
subscrito, para apresentar:

IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL

o que faz com esteio no artigo Art. 21 parágrafo primeiro do Regulamento de Licitações, Contratos e
Convênios da Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil – “RELC”, com base nos fatos e fundamentos
jurídicos que alinha adiante.
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(FUNDAÇÃO PTI-BR)

1. EXPOSIÇÃO DOS FATOS

A Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil –

RELC, por seu

Departamento, fez publicar o comentado edital com o fim de promover a contratação de empresa para
a “prestação de serviços continuados de gerenciamento de abastecimento de combustíveis para a
tender a frota de veículos da Fundação PTI; serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de
veículos , com fornecimento de peças e acessórios multimarcas , incluindo pneus , lubrificantes , filtros
e etc .; Lavagem e higienização para veículos leves e pesados , através de rede de estabelecimentos
credenciados , via web , em tempo real , com transações validadas através de senha pessoais de gestão

conforme a descrição de talhada no edital e seus anexos.” no interregno de 12 (doze) meses, conforme
condições, quantidades e exigências contidas no instrumento convocatório e seus respectivos anexos.

Ocorre que, ao tomar conhecimento dos termos do edital, a impugnante
constatou notório equívoco da fundação contratante ao fazer constar nas disposições contidas no
instrumento convocatório algumas exigências e obscuridades que afrontam o regime jurídico vigente
e acabará por atrapalhar, por consequência, a busca pela proposta mais vantajosa.

São dois os pontos que demandam uma análise técnica para se aferir, com a
assertividade necessária, a real necessidade de fazer constar tais disposições no edital em referência,
mesmo porque todas exigências precisam, obrigatoriamente, guardar o mínimo de relação possível
com a razoabilidade, ao contrário, a processo estará tomando por uma visível margem de ilegalidade
e desproporcionalidade.

A primeira ilegalidade está presente no subitem LVI do item 9 do termo de
referência, onde é exigido que a contratada mantenha durante toda a vigência do contrato um
preposto na região de Foz do Iguaçu revelando ser essa um exigência que vai ao desencontro da real
necessidade da prestação de serviço que é objeto da licitação em tela.
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do controle informatizado, conforme especificações e condições citadas no Termo de Referência,

Outro ponto, é que não há previsão contida no instrumento convocatório de
que a empresa deverá apresentar balanço patrimonial com índices que comprovem sua solidez
financeira. A ausência de tal exigência representa, de forma notória, em risco para o interesse público,
o que não pode ser tolerado.

Os pontos suscitados apresentam-se mais do que suficientes para justificar a
suspensão do processo licitatório em questão, devendo a abertura da sessão ser suspensa para que se
analise todos os pontos atacados e deverá gerar, como desdobramento natural, a retificação do
instrumento convocatório à luz de todos o rol de princípios que devem, obrigatoriamente, nortear

Este, o resumo dos fatos.

2. DAS RAZÕES DE REPRESENTAÇÃO
2.1 – DA EXIGÊNCIA DE PREPOSTO

Em relação as ilegalidades presentes no edital publicado, é exigido que se
mantenha durante toda a vigência contratual um preposto da empresa gerenciadora na região de Foz
do Iguaçu/PR, se revelando ser essa uma exigência que não apresenta motivação convincente pra se
fazer presente no rol de obrigações que a contratada deverá cumprir.

Conforme o próprio objeto deixa evidenciado de uma forma muito clara, a
prestação de serviço que se visa contratar será executada por meio “controle informatizado deixando
em destaque uma característica que é inerente a atividade de gerenciamento, sendo essa a
informatização de todo o processo.

Vejamos o que diz o item que exige a presença de um preposto na região:

LVI. Designar um preposto, na região de Foz do Iguaçu-PR, para prestar a Fundação PTIBR, de forma ininterrupta, todos os esclarecimentos necessários e atender as

3
Alameda Rio Negro, 503, sala 1803
Alphaville. Barueri – SP
CEP: 06454-000

Este documento foi assinado digitalmente por Leonardo Henrique De Angelis.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A758-CAF2-7563-CC34.

procedimentos deste espécie.

reclamações que porventura surgirem durante a execução do instrumento contratual.
Esse atendimento deverá ser feito de maneira contínua, inclusive nos finais de semanas
e feriados, a fim de garantir o permanente funcionamento da frota contratante;

Com a leitura do item se percebe que a intenção de se exigir um preposto é para
garantir o atendimento ágil das solicitações quando essas não puderem ser atendidas por telefone,
celular ou e-mail. Todavia, diante da essência da prestação de serviço que se visa contratar, é evidente
que esse preposto na região de Foz do Iguaçu não será utilizado com a assiduidade que justificaria
arcar com os custos da remuneração de um colaborador que fique in loco na região só para atender as
demandas relacionadas ao contrato, uma vez que o serviço estando implantado dentro de todas as
suas etapas, dificilmente se terá problemas de grande representatividade durante o curso da execução

Mas mesmo que se tenha, o prazo de 24 horas para deslocamento do
funcionário que será designado como responsável é suficiente para garantir que o mesmo chegue até
Foz do Iguaçu e garanta o pleno atendimento da solicitação que, eventualmente, não puder ser
resolvida pelo meio de comunicação hoje existentes. A exigência de um preposto na localidade,
portanto, é totalmente dispensável, sendo mais um ônus excessivo que beneficiará as empresas que
já se encontram instaladas na região.

Em resumo, o instrumento convocatório em referência favorece as empresas do
setor que se encontram sediadas na localidade, assim sendo, se mantida a exigência, será de notória
percepção a violação do princípio da impessoalidade. Pela base principiológica do instituto licitação,
não deve haver qualquer fator de natureza subjetiva ou pessoal interferindo nos atos do processo
licitatório, ao contrário, o principio supracitado estará sendo ferido.

Diante do fato exposto, ao qual a pessoalidade é presente excessivamente, não
há de se falar em respeito à impessoalidade, que consequentemente toca a solidez da Eficiência
Administrativa, que jamais deve ser ignorada pelo agente público. Como se não bastasse, o item
objurgado fere igualmente o próprio art. 19, I do Regulamento de Licitações da Fundação que prevê:
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contratual.

Art. 19. É vedado constar no instrumento convocatório:

I – Cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade,
da sede ou domínio das licitações, sem prévia motivação.

Ou seja, tal exigência demanda uma retificação de modo a gerar amplitude na
disputa e não favorecer, de forma alguma, empresas que já atuem na região.

É fato que a prestação de serviço que se objetiva contratar com a licitação
em tela possui características atípicas, se diferenciando das demais tipos de prestação de serviço
comum. Isso porque, a atividade de gerenciamento da manutenção é caracterizada, em sua essência,
pela intermediação, ou seja, não há o fornecimento direto de peças e nem prestação de serviço de
manutenção por parte da empresa gerenciadora contratada, mas sim, por parte das oficinas
credenciadas. Isso se revela mais do que óbvio com a simples leitura do objeto.

Ocorre que, à luz do fluxo de operações que a atividade de gerenciamento
necessariamente tem que seguir, torna-se impossível se executar um contrato desta espécie sem o
mínimo de solidez econômico-financeira, afinal, precisará ter “caixa” para arcar com os valores
provenientes dos abastecimentos que se realiza.

Não há como se atrelar, até por se tratar de regimes jurídicos diferentes, os
valores que se receberá da Contratante aos valores que serão devidos as oficinas credenciadas. Os
prazos de pagamento, até por se tratar de contratos individualizados, não são iguais e se desdobra,
por consequência, na necessidade de a empresa gerenciadora ter condições de arcar com esses valores
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2.2 DA NECESSIDADE DE SE EXIGIR BALANÇO PATRIMONIAL OU PATRIMONIO LÍQUIDO

enquanto não tem creditado em sua conta os valores provenientes da execução contratual.

Desta forma, torna-se inviável a utilização de uma minuta de edital que não
se adeque a realidade da prestação de serviço de gerenciamento de manutenção, sendo de extrema
necessidade se aferir se de fato a empresa possui capacidade financeira para executar o contrato.
Somente assim, se terá segurança na contratação com o atendimento do fim almejado, que nada mais
é do que o gerenciamento efetivo da manutenção dos veículos sem qualquer previsibilidade de
inadimplência perante a rede credenciada que pode optar, em razão desta insegurança no
recebimento, pelo não atendimento. O risco de haver prejuízos ao interesse público se mostra claro.

Instrumentos convocatórios sem essa exigência traz margem para empresas

técnica que não se revela, como ficará ainda mais evidenciado, em uma medida prudente a ser tomada
pela administração contratante.

3. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer:

1)

A IMEDIATA SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2019

PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL QUE ORA SE IMPUGNA E SUA
SUPERVENIENTE PUBLICAÇÃO APÓS SANADOS TODOS OS VÍCIOS
APONTADOS;

2)

CASO NÃO SEJA ESTE O ENTENDIMENTO DA IMPUGNADA, SEJAM

FORNECIDAS CÓPIAS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, A FIM DE QUE
A IMPUGNANTE POSSA ADOTAR AS MEDIDAS CABÍVEIS PERANTE OS
ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO.
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“aventureiras” participarem do certame, assim como a total ausência de comprovação de qualificação

Termos em que pede deferimento.
Barueri, Estado de São Paulo, 26 de novembro de 2019.
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