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A PEDTDO DE RECURSO

Pregão Presenci-a1 no 73/2022

Bdital:

59

/2022

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação
de veicul-o
Caminhonete de forma continuada, incluindo a
manutenção preventiva e corretiva, seguro contra terceiros,
rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN,
sem condutor e sem fornecimento de combustivel, para atender a
Câmara Municipal- de Conceição do Mato Dentro.
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DAS CONSIDER,AçõES INICIATS

Trata-se de anál-ise de manifestação de recurso interposto pela
empresa M&E ALUGUBL DA CARROS LTDA CNPJ l7 .328.595 /0001-01, Dâ
data de 07 de j ulho de 2022, durante a real-i zaçã,o do Pregão
Eletrônico 13 /2022 destinado a Contratação de empresa para prestação
de serviço de locação de veicu1o
Caminhonete de forma
continuada, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, seguro
contra terceiros, rastreador veicul-ar e demais equlpamentos
exigidos pelo CONTRAN, sem condutor e sem fornecimento de
combustivel, para atender a Câmara Municipal de Conceição do Mato
Dentro. O recurso objeto desta análise é tempestivo, estando,
portanto, nos termos da Ieg1sIação em observância ao disposto na
Lei no 10.520/2002 e item 18.1 Edital_ Sg/2022, conforme se vê:
*l-8.1 Declarado o vencedor será
concedido o prazo de no minimo 30 (trinta)
minutos para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e
por quais motivos, €ffi campo próprio do
sistema. "
Prel-iminarmente cumpre destacar que a Administração PúbIica,
possui a prerrogativa de rever seus próprios atos
utlllzando-se do principio da autotutela. Ta1 poder decorre
em sua atuação,

exatamente da necessidade de resguardar o interesse público,
revogando e anulando atos administrativos euê, mesmo depois de
praticados, sê tornem lesj-vos aos interesses da Administração.
Cumpre ressaltar também que é facultado ao pregoeiro, Do zeTo

do principio da efÍciência e do interesse púbIico, denegar
seguimento à int.enção de recursor €rTr razão de não apresentar motívo
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que demonstre plausibilidade.
Feito tais considerações acima, passarei a anáIise do pedido
de manifestação de recursô interposto.

2-

DA IIAIITFESTAÇÃO DO RECURSO

CNPJ
DE VEICULOS FLORESTA LTDA
07.5 60.1tB /OOO1-81 detentora da proposta de menor valor foi
declarada vencedora após real-ização da fase de lances.
Simultarreamente, procedeu-se a anáIise da documentação de
habilitação e não tendo a pregoeira apontado qualquer ressalva
quanto aoS docufnentos apresentados, o prazo para manifestação
recursal foi iniciado.
Em seguida, a êmpresa M&E ALUGUEL DA CARROS LTDA CNPJ
L7 .328.59 5/OOO1-01, manifestou tempestivamente sua intenção de

A empresa

LOCADORA

recurso nos seguintes termos:

"Manifestamos intenção de recurso, pois o
atestado apresentado pela Ticitante não atende
as especificações do editaf, Demais pontos
serão apresentados em nossa peÇa recursaf. "
E ainda:

licitação é l-ocação de caminhonete,
o atestado apresentado é de veícuLo de passeio
Hatch 7.0'
"O objeto da

Após manifestação da intenção de interpor recursos, a Pregoeira
desta Casa acatou o pectido da empresa M&E ALUGUEL DA CARROS LTDA.
Ato continuo, a pregoeira abriu prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentar as razÕes, intimando concomitantemente os demaís
licitantes para apresentarern contrarrazôes em 03 (três) dias úteis

após o término do prazo da recorrente.

No entanto, após a tomada de decisão, a Pregoeira em consulta

ao lurídico desta Casa, atrálise das regras do Edital e documentos
de habilitação da empresa recorrente, comprovou o seguinte:
A empresa ora recorrente em sua manifestação da intenção de
recurso aponta que o "atestado apresentado é de veicul-o de passeio
Hatch 7.0. deduzindo que rrão atenderia as especificações do EditaI
pois o " objeto da Licitação é Tocação de caminhonete". Em
contrapartida, o referido Edital em seu item 10.1 Qualificação
Técnica cita o segui-nte:

2

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
coNCErÇÃo oo MATo DENTRo

- ESTADo DE MINAS cERAls

Comprovação de aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compativel
com o objeto desta licitação, Por atestado(s)
fornecido (s) por pessoas juridicas de direito
público ou privado, comprobatório de que o
licitante já forneceu o(s) bem(ns) semelhantes
aos liciLados. "

"70.7.7

destacado no trecho acima, quando tratamos da capacidade
devemos considerar que os requisitos devem ser
especificamente atrel-ados ao objeto da contratação, de maneira a
atender a necessidade da Administração e garantir a obtenção da
proposta mais vantajosa.
Como

técnica,

Eazer exigências quanto a comprovação de experiência anterior
em condições idênticas ao objeto ou serviço que será contratado,

seria excl-uir àqueles que poderiam atender à necessidade da
Administração, prejudicando assim a economicidade da contratação e
desatendendo também ao previsto no art. 3f, XXI da CF:

"ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos
os concorrentes, com cLáusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condiçÕes
efetivas da proposta, nos termos da Iei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação
téenica e econôrnica indispensáveis à grarantia do
cumprimento das obrigaçôês". (grlfou-se)

Percebe-se então, eue se torna inviável exigir do licitante,
no tocante à qualificação técnica, atestados de experiência anterior
na real-ização de serviço ou referente a objeto idêntico ao que será
contratado. Exceto nos casos em que a restrição for essencial- ao
cumprimento da obrigação, o quê não é neste caso, exemplo da

contratação referente à licitação em comento.

Outro ponto a ser destacado quanto ao pedido de recurso
solicitado pela empresa M&E ALUGUEL DA CARROS LTDA CNPJ
l'7.328.595/0001-01 diz respeito aos atestados de capacidade técnica
apresentados pela referida empresa.
anáIise aos documentos de habilitação disponibilizados pela
empresa recorrente, verifica-se que todos os atestados de capacidade
Em
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técnica apresentados, são relativos à prestação de serviço de carros
de passeio. Quais sejam:
câmara Municipal de conceição do Mato Dentro: carro
popular, 4 portas comPleto 1.0;
Câmara Municipal de Sete Lagoas: Chevrolet / Ontx;

Aduz-se, portanto, que a empresa M&B ALUGUEL DA CARROS LTDA
quando da apresentação da documentação relativa à qualificação
técnica, também considera que as exigências de qualificação não
necessariamente devem ser idênticas ao que será contratado, restando
claro, eUê a manifestação da empresa recorrente ao interpor o
recurso possui caráter meramente protelárío ao desfecho do certame.
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DA DECISÃO

Considerando a intenÇão de recurso da empresa M&E ALUGUBL DA
CARROS LTDA em tela TEMPESTIVO, foi o mesmo aceito quando de sua
propositura, porém, pelas razões supramencionadas, NEGO SEGUIMENTO
a tal manifestação.

Ressalto ainda, eu€ todos os atos emanados por esta Pregoeira
objetivaram garantír a observância do principio constitucional da
isonomÍa, não se apartando jamais do principio da Legalidade no
qual está submetido todo agente público, não ocorrendo por resultado
qualquer dano ao erário PúbIico.

Diante disso, mantenho a HABILITAÇÃO da empresa
VEICULOS FLORESTA LTDA _ CNPJ 07.560.178/OOO1-81.
ConceiÇão do Mato Dentro, 0B de

LOCADORA DE

julho de 2022

Bae

Pregoeira
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