PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2020/CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 090-77798/2019 - PGM.
ÓRGÃO: Procuradoria Geral do Município – PGM
I - DAS PRELIMINARES
A matéria em apreço trata de RECURSO ADMINISTRATIVO interposto em sessão
pública ocorrida no dia 22 (vinte e dois) de janeiro do ano de 2020, pela empresa EGEL LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.798.516/0001-00, legalmente representada pelo
Senhor Bruno Ligier Rocha e Silva, em que requer: Que a empresa GMF LOCAÇOES DE VEÍCULOS
EIRELI EPP seja desclassificada para o PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2020/CPL . (grifos nossos).
O Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 19, de 20 de agosto de 2019, publicada no D.O.M de
20/08/2019 , em cumprimento ao disposto no inciso VII, do artigo 11, do Decreto 5.450/05, recebeu e
analisou as razões de recurso da Recorrente e as contra razões da Recorrida, declarada vencedora do Pregão
em tela, de forma a proferir sua decisão sobre o recurso administrativo.
II – DAS FORMALIDADES LEGAIS
Que, cumprida todas as formalidades legais, registra-se que cientificados foram através do sítio da
Prefeitura Municipal de São Luís, todos os demais licitantes, da existência e trâmite do respectivo Recurso
Administrativo interposto, conforme comprovam os documentos acostados ao Processo Licitatório retro
identificado;
III – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE
1. RAZÕES DE RECORRER DA EMPRESA EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Em breve síntese, a EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA traz em sua peça recursal as seguintes
razões:
a) Que o veículo apresentado pela empresa declarada vencedora não atende as especificações
estabelecitadas no Edital, haja vista que não apresenta a potência mínima EXIGIDA NO EDITAL QUE
É de 70 CV;

1.1

DA CONTRARRAZÃO APRESENTADA PELA EMPRESA GMF LOCAÇOES DE
VEÍCULOS EIRELI EPP.

a) Que a proposta apresentada tem motorização máxima que alcançou o perfil indicado pelo ente licitante
com pleno atendimento a exigência editalícia.
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IV - EXAME DO MÉRITO PELO PREGOEIRO
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Edital de Licitação – Pregão Presencial n.º 03/2020/CPL
TERMO DE REFERÊNCIA

4. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO
4.1. Os veículos a serem locados pela
Contratada deverão ser veículos tipo
passeio, com cinco portas, capacidade
para 05(cinco) passageiros, motor flex,
0 (zero) km ou com até 01(um) ano de
uso e até 15(quinze) mil km rodado,
completo, potência mínima de 70 CV,
assistência técnica e todos os itens de
segurança exigidos pelo CONTRTANTE,
não apresentando defeitos de fábrica,
com toda a documentação necessária ao
tráfego em dia, devidamente vistoriados,
devendo deter normais condições de uso
e funcionamento por esta Procuradoria
Geral do Município de São Luís;(grifei)
Lei 8.666/93:
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
(GRIFEI)
Art. 41. A Administração não pode descumprir as
normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada. (GRIFEI)
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Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão
levará em consideração os critérios objetivos
definidos no edital ou convite, os quais não devem
contrariar as normas e princípios estabelecidos por
esta Lei. (GRIFEI)
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo,
devendo a Comissão de licitação ou o responsável
pelo convite realizá-lo em conformidade com os
tipos de licitação, os critérios previamente
estabelecidos no ato convocatório e de acordo com
os fatores exclusivamente nele referidos, de
maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e
pelos órgãos de controle. (GRIFEI)

Lei 10.520/02
Art. 4°.
(.....)
XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de
que o licitante está em situação regular perante a
Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as
Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o
caso, com a comprovação de que atende às
exigências do edital quanto à habilitação jurídica
e qualificações técnica e econômico-financeira;
(GRIFEI)
Art. 9.º Aplicam-se, subsidiariamente, para a
modalidade pregão, as normas da Lei n.º 8.666, de
21 de unho de 1993.
Decreto 3.555/2000
Art. 4.º A licitação na modalidade de pregão
é juridicamente condicionada aos princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa,
da
vinculação
ao
instrumento
convocatório, do julgamento objetivo, bem
assim aos princípios correlatos da
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celeridade,
finalidade,
razoabilidade,
proporcionalidade, competitividade, justo
preço, seletividade e comparação objetiva
das propostas. (grifo nosso)

V – DA ANÁLISE DOS RECURSOS
A – PRELIMINARES
Inicialmente destaco que a competência para o julgamento dos recursos interpostos em sede de
pregão é exclusiva do pregoeiro, devidamente prestigiada em decisão do TCU por meio do Acordão
4848/2010:
“Assim, relativamente ao edital , a competência do
pregoeiro é mais de intérprete , na medida em que
as suas atribuições pertinentes – ou legais – são de
decisão e resposta impugnações e esclarecimentos,
bem assim de recebimento , exame, exercício de
retratação e decisão de recursos”. Acordão
4848/2010. (gf)
B) DO RECURSO DA EMPRESA EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Primeiramente, convém ressaltar que, o Edital constitui Lei entre as partes (Administração Pública e
Licitantes). Assim, o Edital deve ser seguido, e este Pregoeiro assim o fez, agindo na mais perfeita lisura,
observando não só as normas editalícias, como também observando todos os princípios da Administração
Pública, e os princípios licitatórios, sobretudo o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
Neste diapasão, é de suma importância salientar que o Edital traz em seu bojo regras que devem ser
cumpridas, e assim, o item 4. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO foi respeitado pela
RECORRIDA. Esta Administração recorre ao Princípio acima citado quando da habilitação da
RECORRIDA.
Com efeito, o ato convocatório delimita as condições norteadoras da disputa, fixa o seu objeto de
forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas, regulando, assim, o desenvolver
de todo o relacionamento entre a Administração e os licitantes. Frente a tal premissa, o art. 41 da Lei n°.
8.666/93 dispõe sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que, além de pressupor a
obediência às prescrições sob as quais todo o processo de licitação se desencadeará, requer o pleno
atendimento das condições exigidas para a participação no certame e dos parâmetros de julgamento das
propostas.
Após o exame dos motivos apresentados pela recorrente, corroborados em sua peça recursal,
constatamos a completa falta de amparo legal para eles. Os documentos apresentados pela empresa GMF
LOCAÇOES DE VEÍCULOS EIRELI EPP estão em perfeita consonância com as exigências do ato
convocatório. A CLAUSULA 4. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO do Termo de Referência
do Edital é claro, não deixa dúvidas.
Foi exigida para fins de HABILITAÇÃO que deverão ser veículos tipo passeio, com cinco portas,
capacidade para 05(cinco) passageiros, MOTOR FLEX, 0 (zero) km ou com até 01(um) ano de uso e até
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15(quinze) mil km rodado, completo, potência mínima de 70 CV, assistência técnica e todos os itens de
segurança.
Em nenhum passo o Termo de Referência e nem mesmo no Edital e seus anexos se observa exigência
de potência MÁXIMA para o veículo.
Não é possível que a administração solicite da empresa RECORRIDA a apresentação de potência
mínima superior a 70CV, pois tais exigências, não encontram-se no instrumento convocatório. O edital é
claro que a exigência potência mínima com 70CV, e conforme mencionado na própria peça recursal da
empresa ora RECORRENTE, o veículo Renault Kwid Zen 1.0 atinge a potência máxima de 70CV quando
abastecido com álcool atendendo assim a potência mínima de 70CV que consta no instrumento
convocatório.
Informo ainda que as propostas das empresas registraram os seguintes valores:
RECORRENTE R$ 104.496,00 (cento e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais).
RECORRIDA R$ 74.950,00 (setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais).
Existe um dever de a Administração adotar a escolha mais vantajosa e eficiente para a exploração
dos recursos econômicos. Portanto e como regra, a licitação visa a obter a melhor proposta e
economicamente mais vantajosa para a administração.
B) DA CONTRARRAZÃO DA EMPRESA GMF LOCAÇOES DE VEÍCULOS EIRELI EPP
São pertinentes e justas as contrarrazões apresentadas pela firma acima. Não foi exigida, no ato
convocatório, potência mínima superior a 70CV para fins de HABILITAÇÃO. Consideramos irreversível
a habilitação dela, à vista dos documentos que constam nos autos.
VI - DA DECISÃO
Ante o exposto, pelas razões acima citadas DECIDE esse pregoeiro:
Conhecer o recurso impetrado pela empresa EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
para ratificar a decisão que declarou vencedora do certame a empresa GMF LOCAÇOES DE
VEÍCULOS EIRELI EPP para o objeto do Pregão Eletrônico nº 03/2020, pelos motivos aqui já
relatados, além da adoção das providências que se seguem:
a) à luz do que dispõe o § 4.°, do art. 109, da Lei n° 8.666/93, bem como art. 11, inciso
XXIII, do Decreto Municipal n.° 28.970/2006, submeter à apreciação do Senhor Procurador Geral
do Município, em obediência aos duplo grau de jurisdição, que irradia seus efeitos também no
processo administrativo, a quem compete decidir, acerca do recurso administrativo, em todos os seus
termos, para conhecer e julgar quanto ao posicionamento deste Pregoeiro.
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Por oportuno submeto o presente processo,

São Luis (MA), 07 de fevereiro de 2019.
Marcelo de Abreu Farias Costa
Pregoeiro/CPL/PMSL
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