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GOVERNO DO ESTADO 

Processo nº 01.01.018502.00004214.2020. 

Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos com manutenção, sem fornecimento 

de condutores e combustível, para atender às demandas e programas institucionais da 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas — ADS, conforme quantidades 

descritas neste Termo de Referência. 

Recorrente: RECHE E GALDEANO & CIA LTDA. 

Recorrida: LOCA92 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 

Objeto Recursal: Irresignação acerca da decisão que classificou a empresa LOCA92 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 002/2021-CIL-ADS / Registro de Preços 

002/2021. 

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

1. DA TEMPESTIVIDADE E DO INTERESSE RECURSAL 

Preceitua o Art.59, §1º da Lei 13.303/2016, que salvo no caso de inversão de 

fases, o procedimento licitatório terá fase recursal única, devendo o instrumento de 

irresignação ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a habil itação e 

verificação da efetividade e julgamento das propostas. 

Da análise formal e dos pressupostos do recurso interposto, vê-se que o 

recurso administrativo foi devidamente protocolado aos dias 09/04/2021, às 15:09, via 
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correio eletrônico, nos termos do Item 9.1 e seguintes do Edital, portanto, deve ser 

considerado tempestivo. 

Cumprindo o disposto no Item 9.1.1 do Edital do Procedimento Licitatório, 

demais licitantes interessados intimados para apresentar contrarrazões, devendo fazê-lo 

no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sendo-lhes assegurada vistas aos autos. 

A empresa LOCA92 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA apresentou contrarrazões aos 

dias 16/04/2021, às 12:00, via protocolo físico, merecendo, da mesma sorte das razões 

recursais, apreciação. 

Acerca do interesse recursal, vejo que a empresa recorrente manifestou de 

forma expressa sua intenção de interpor recurso quanto aos itens 1 e 2 do certame, motivo 

pelo qual a análise e julgamento das razões os atingirão de forma isolada, não afetando os 

itens 3,4, e 5 do certame, nos termos do Item 9.1.9 do Edital. 

Passo ao Relatório. 

2. RELATÓRIO 

Trata-se de recurso administrativo interposto por RECHE E GALDEANO & CIA 

LTDA., tendo como escopo a reforma da decisão que classificou a empresa LOCA92 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., o que faz trazendo, em síntese, os seguintes argumentos: 

a) Ausência de comprovação de habilitação jurídica; 

b) Inconsistências nos Atestados de Capacidade Técnica apresentados por 

LOCA92 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA; 

c) Inexistência, no balanço patrimonial da empresa LOCA92 LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS LTDA, dos veículos que serão locados à Empresa Pública; 

Ao final, pleiteia a recorrente: 1. Sejam conhecidas as razões recursais, e que 

ao final seja julgada procedente para desclassificar dos itens 1 e 2 a empresa LOCA92 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, classificando a empresa RECHE E GALDEANO & CIA LTDA. 

Devidamente intimada para apresentação de contrarrazões, a Recorrida 

trouxe aos autos, em apertada síntese, o seguinte: 
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1. Supremacia do Interesse Público e rigorismo exacerbado quanto aos 

argumentos da Recorrente sobre a ausência de habilitação; 

2. Que dos atestados de capacidade técnica constam todas as informações 

necessárias, inclusive nome dos sócios, CNPJ, data inicial de vigência e 

prazo de entrega dos veículos; 

3. Houve verificação de todos os contratos de prestação de serviços e faturas 

referentes aos meses de serviços prestados por parte do corpo técnico da 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS; 

4. Que há possibi l idade de sublocação dos veículos acerca dos serviços 

prestados referentes aos seus atestados de capacidade técnica. 

Ao fim e ao cabo, requer a manutenção da decisão que a considerou habilitada 

para os itens 1 e 2, mantendo incólume o resultado do certame. 

É o relatório. Passo a decidir. 

Seguem abaixo os respectivos fundamentos nos quais se pautou este Pregoeiro 

em sua atividade de convicção. 

3. DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO. EXCESSO DE FORMALIDADE. 

IMPOSSIBILIDADE DE INQUINAR A DECISÃO DE HABILITAÇÃO. FINALIDADE 

ATINGIDA. 

Argumenta a Recorrente que o edital estabelece exigências diretas para a 

elaboração de documentos e que, durante a fase de credenciamento, a empresa Recorrida 

não apresentou documentação que lhe autorizava o credenciamento, neste particular, o 

cartão CNPJ. 

Afirma a Recorrente que a empresa Recorrida resolveu o problema do 

credenciamento após apresentar a documentação posteriormente ao questionamento 

deste Pregoeiro, porém, que maculou a habi litação, afrontando o Item 6.4.1. 

A Recorrida comparece aos autos informando que o erro constitui mero erro 

formal, e que a finalidade do Cartão CNPJ é verificar em seu CNAE o ramo de atividade da 
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empresa, podendo ser verificado por documentos complementares, constituindo eventual 

inabilitação, excesso de formalidade. 

De fato, neste particular, vejo que não assiste razão à parte Recorrente. 

Explico. 

Primeiramente é preciso pontuar que a empresa Recorrente, como 

perfeitamente consta da Ata da Sessão do Pregão Presencial em seu Itens 1 e 3, não 

apresentou irresignação quanto ao fato que alega, tendo concordado de imediato no 

momento da sessão, não apresentando naquele momento qualquer objeção. 

De acordo com os fatos acima citados e devidamente comprovados mediante 

análise da Ata da Sessão do Pregão Presencial, no sentir deste Presidente, a conduta da 

Recorrente importa em comportamento contraditório, especialmente denominado no 

direito material de 
venire contra 

factum 

proprium, 

o que, a bem da boa-fé e no plano 

processual, configura preclusão lógica. 

Acerca da habilitação, por óbvio, não se deve olvidar o princípio da vinculação 

editalícia, porém, como esteio amplo e geral de todo ordenamento jurídico pátrio, há de 

obter uma conclusão a partir de questionamentos e cotejo do fato concreto com os 

princípios da razoabilidade de proporcionalidade. 

Em meu exercício de convicção, penso que assiste razão à Recorrida, pois, de 

fato, a função precípua da exigência do Cartão CNPJ é obter a compatibilidade do ramo de 

atividade das empresas para com o objeto licitado, razão que pode ser obtida mediante a 

conferência da atividade no contrato social e tantos outros documentos que são acostados 

e apresentados no certame, a exemplo do Contrato Social e demais certidões. 

Especialmente nas fases de habilitação e julgamento das propostas, deve se 

perseguir o real sentido da norma, buscando sempre sua finalidade fundamental e nunca 

perdendo de vista a ampla competitividade e o interesse público. 

Seria formalismo exacerbado e agiria em detrimento do interesse da 

administração se este Pregoeiro inabilitasse a Recorrida pelo fato alegado. Abarcando o 

entendimento aqui exposto, vale a citação de julgado: 
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ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA COM FORMALISMO 
EXCESSIVO. INTERESSE MAIOR DA ADMNISTRAÇÃO E DOS PRINCÍPIOS QUE 
REGEM O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 
SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I -
No sistema jurídico-constitucional vigente, o edital, observada a legislação de 
regência, constitui-se em norma fundamental da concorrência, consoante se 
depreende do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório da 
Licitação. Tal princípio deve se operar com a busca do real sentido de suas 
determinações, sem perder de vista a formalidade dos atos que dele 
decorrem, mas também deve prezar pelo interesse público da melhor 
contratação para o órgão licitante. Il - Hipótese dos autos em que, embora a 
proposta do impetrante ter sido a maior do certame, não foi a vencedora por 
não ter sido o formulário referente a ela preenchido de forma completa. Não 
é razoável que uma proposta mais interessante seja desclassificada por 
excesso de formalismo, em detrimento do interesse maior da Administração 
e dos princípios que regem o procedimento licitatório, ainda mais quando o 
preenchimento do formulário em questão não deixou dúvidas em relação à 
oferta e modo de pagamento. II I - O transcurso de lapso temporal superior a 
oito anos desde a concessão da medida liminar favorável ao impetrante 
consolida situação de fato cuja desconstituição não se recomenda. IV -
Sentença mantida. Remessa oficial a que se nega provimento. 

(TRF-1 - REO: 00088743620064013900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 
JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 22/06/2015, SEXTA TURMA, 
Data de Publicação: 04/08/2015) 

A compatibilidade do ramo de atividade da Recorrida com o objeto da licitação 

foi plenamente verificada pela Comissão de Licitação diante da análise dos demais 

documentos exigidos, motivo pelo qual, com efeito, não acato os argumentos da 

Recorrente. 

4. DAS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. REGULARIDADE DOS ATESTADOS. 

INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE PROPRIEDADE PRÉVIA DOS VEÍCULOS. 

Aduz a empresa Recorrente que a Recorrida não apresentou Atestados de 

Capacidade Técnica em conformidade com o que foi previamente exigido no instrumento 

convocatório, não permitindo concluir de forma inequívoca que os serviços foram de fato 

prestados, bem como seu respectivo prazo de vigência. 

Afirma que as pessoas signatárias dos atestados não se apresentam como 

representantes da empresa e que no balanço patrimonial da empresa inexistem evidências 

ou registros contábeis das relações obrigacionais ou da aquisição dos veículos. 

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460 —
Bloco G, Conj. Atílio Andreazza - Japiim 
Manaus-AM - CEP 69077-730 
E-mail: presidenciaads@gmail.com 

ADS 
A~ncia do Desenvolvkaentc 
Sustentável do Amazonas 



AMAZONAS 
GOVERNO DO ESTADO 

Comparece aos autos a Recorrida argumentando que a Recorrente tenta 

induzir a erro este Presidente, anexando no corpo de sua peça fotos dos atestados e 

indicando os CNPJ5, nomes dos sócios e demais especificações dos serviços prestados. 

Em detida análise dos atestados, verifico, assim como já havia feito na 

oportunidade do certame, que os atestados preenchem perfeitamente os Itens 6.5,6.5.1.1, 

6.5.1.2, 6.5.1.3 do instrumento convocatório. 

Os Atestados de Capacidade Técnica são de fato assinados pelos sócios da 

empresa, contendo de forma inequívoca o número do Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas e atingem, mediante a soma das unidades apresentadas, o percentual mínimo 

exigido no Edital, qual seja, 30%. 

A empresa Recorrida, no bojo de suas contrarrazões trouxe o Quadro de Sócios 

e Administradores das empresas emitentes dos Atestados de Capacidade Técnica, que 

comprovou que realmente quem os assina é o sócio da empresa o que, nos termos legais, 

é seu representante para todos os fins de direito. 

Quanto ao prazo de início ou período da prestação dos serviços alegados, 

também há de se ponderar que os atestados constam de forma precisa o início, a 

pretensão temporal do contratante e as especificações dos veículos locados. 

Acerca da inexistência, no balanço da empresa Recorrida, de registros 

contábeis dos veículos que serão objeto de locação por esta Empresa Pública, deve se levar 

em consideração que o instrumento convocatório não exige que as empresas licitantes 

detenham propriedade prévia do veículo, fato que inclusive já havia sido decidido aos dias 

16/02/2021 na oportunidade de Impugnação ao Edital manejada pela própria Recorrente, 

o que vincula todo e qualquer ato posterior do certame, conforme Acórdão nº 179/2021 

do Tribunal de Contas da União. 

Em que pese os argumentos da Recorrente, consta sim no balanço da 

Recorrida as operações atacadas e a aquisição de veículos tipo Hatch, fato que leva a supor 

a capacidade técnica para a prestação dos serviços de locação. 
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Como ponderado pela recorrida, as relações que atenderão ao objeto do 

certame podem se desenvolver por diversas formas, desde que atendam ao instrumento 

convocatório e aos termos técnicos exigidos. 

Com o intuito de verificar a efetiva prestação dos serviços dos Atestados de 

Capacidade Técnica, o corpo técnico se dirigiu até a sede da empresa Recorrida e verificou 

os contratos de prestação de serviços e as faturas referentes ao contrato, o que foi 

apresentado de forma cronológica e que demonstrou que de fato os serviços de locação 

de veículos foram prestados. 

Caso a empresa Recorrida não atenda ou não se apresente para o 

cumprimento do contrato, fica desde já ciente que incorrerá nas hipóteses de sanção que 

constam dos Arts.82 e 83 da Lei nº13.303/2016, podendo inclusive ser alijada da 

contratação, sem prejuízo de perdas e danos. 

Com base nos argumentos expostos, não dou provimento às razões da 

Recorrente. 

5. DISPOSITIVO 

Forte nas razões expostas na presente decisão, conheço do recurso 

administrativo, porém, não dou provimento ao mérito recursal das razões formuladas pela 

empresa RECHE E GALDEANO & CIA LTDA, mantendo inalterada a decisão que considerou 

habilitada a empresa LOCA92 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. para os itens 1 e 2 do certame. 

Manau(A i , 1• •e Aj I de 2021. 

GU • : DE ~ ~Y' SAMPAIO 

Presidente da Comissão "t. rn: de Licitação - CIL/ADS 
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