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TLUSTRÍSSTMO SR. PRESTDENTE DA COM§SÃO DE LrClrAçÕES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZMA

MUNIC
Comissão

IPIO DE IMF§,N,'
coNcoR RÊNctA No 001 /201 I Perma nente de ,_

RE' CEEBIT ú-:

SERBET - Sistema de Estacionamento Veicular do Brasil LTDA.,
inscrita no CNPJ no 00.999.705/0001-64, com sede na Avenida RolÍ Wiest, n" 277, sala 516,

bairro Bom Retiro, Joinville/Sc, CEP. 89.223-005, através de sua advogada, infrafirmada,
vem perante V.Sa. apresentar

IMPUGNAçÃO

ao edital, e anexos, do edital de licitação CONCORRÊNAe No OO1/2019, com fulcro no
item 8.6.4 e 8.6.5 do editale na Lei 8.666/93, nos seguintes termos:

I. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Conforme disposto no art. 41, § 2o, a licitante poderá apresentar
impugnação ao edital até dois dias antes da data aprazada para a realização do certame

sob pena de decair do direito.

O certame está marcado para o dia 05/08/2019, logo, as razões de

impugnação ora apresentadas são tempestivas.

I. SISTEi,IA DE ESTACTONAMENTO DE BICICLETA . AUSÊNCN DE
PARÂMETROS

O termo de referência do edital no item 13.1.13 detalha um sistema de
estacionamento inteligente para bicicletas.

Ocorre que no termo de referência nem no edital há qualquer valor pelo
preço desse serviço, nem tampouco tem um projeto de localização e como será gerenciado

e administrado essa solução.
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II. SISTEMA DE ESTACIONAMENTO INTELIGENTE DE BICICLETAS .
eusÊr.rcrl DA corurmraçÃo DESSE sERvtço No oBJETo
LICITADO

O objeto do edital não consta a solução de estacionamento inteligente de
bicicleta, apenas faz referência a estacionamento rotativo de veículos, assim descrito:

"A presente licitação compreende a Concessão Onerosa na modalidade de
Conconência em regime de concessão comum, do tipo MAIOR OFERTA
para desenvolvimento, implantação, coordenação e operação do
estacionamento rotativo eletrônico pago, "Zona Azul" no Município de
lmperatriz/MA, contemplando todos os recursos materiais, de tecnologia e

serviços necessários ao seu correto funcionamento, com repasse de
percentual de receitas ao Município por período de 10 (dez) anos, de

acordo com as especificações técnicas constantes nos anexos deste edital.
Requisitado pela Secretaria Municipalde Trânsito e Transportes. A solução
deverá ser implantada, homologada em definitivo e estar totalmente
operacional em até 150 (cento e cinquenta) dias corridos a partir da
assinatura do contrato."

Nesse passo, não está contemplado no objeto do certame o sistema de

estacionamento inteligente para bicicletas, nem sequer está definido parâmetros de
remuneração para o mesmo.

Logo, o presente certame deve ser anulado para efeito de excluir do termo
de referências o estacionamento inteligente de bicicletas, apenas contemplando a solução

de estacionamento rotativo de veículos.

Caso o município queira contratar o sistema de estacionamento inteligente
para bicicletas deve rea)izar outro certame prevendo objeto específico, pois totalmente

divorciado do que venha a ser sistema de estacionamento rotativo.

il. DA OBRTGATORTEDADE DA VrSrrA TÉCNrcA - ONERAçÃO OAS

LICITANTES

A visita técnica conforme previsto no item 8.7.1 é obrigatória e isso implica

em restringir a participação de Iicitantes no certame contrariando a lei das licitações.

Conforme tem-se visto em outros municípios a visita técnica pode ser

substituÍda por uma declaração de que o licitante conhece o local que será implantado o

sistema e assume total responsabilidade pela implantação.
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Assim, requer altemativamente, além do licitante poder realizar a visita

técnica de forma opcional que o mesmo possa declarar que conhece o local e assume a

responsabilidade pela implantação a exemplo do que tem feito outros municípios.

VII. DOS PEDIDOS

Destarte, em face do exposto requer:

a) A admissibilidade da presente impugnação devendo a rnesma ser
encaminhada a quem de direito para análise.

b) O provimento da presente impugnação para efeito de retirar do termo de
referência a item 13.1.13 que trata do sistema inteligente para bicicleÍag pois se trata de
outra soluçáo a ser licitada.

c) Que seja permitida de forma alternativa a substituição da visita técnica
por declaração da licitante que vistoriou os locais onde serão realizados os seruiços.

d) Ratiftcam-se Íodos os fermos da impugnação anteiormente
apresentada.

e) Requer sem prejuízo do disposfo na legislação de regência que a

reconente seja tambem intimada pelo email: pridico@serbe

Joinville/SC, 29 de julho de 2019

"h/Tru,q lr*,** frL^'^o fu 9í
'lllaria Luzia Nbeiro de Sá

I oAB4MA 5010

i u r id i co@serb et. com. b r
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