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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ENTIDADES CONVENIADAS PREFEITURA DE PEDREIRA

RECURSO
Pregão Eletrônico nº:
11/2020
Processo nº:
18/2020
Objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO,
COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS
Licitante Autor:
13.434.408/0001-13 - EXPRESSO JAGUAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Mensagem:
A empresa EXPRESSO JAGUAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, vem por meio deste com fulcro no artigo 109, da Lei
8.666/93 interpor Recurso Administrativo para analise da documentação de habilitação do licitante vencedor dos lotes/rotas 01 E
02, conforme é previsto na legislação vigente, tendo em vista que durante o certame não teve tempo hábil para analisar tais
documentos.
Data:
28/02/2020 16:46:29

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
Pregoeiro:
MARILZA CRISTINA CAPELETTO SERTORIO
Mensagem:
Data:
28/02/2020 16:54:37
Decisão:
Aceitar

MEMORIAIS
Mensagem:
Ào Departamento de Licitações, Contratos e Aditivos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.° 11/2020
PROCESSO LICITATÓRIO n.° 18/2020
OFERTA DE COMPRA N° 851900801002020OC00003
EXPRESSO JAGUAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, qualificada no certame, vem à presença desta Ilustre Comissão,
interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, com fundamento no inciso XVIII do artigo 4º da Lei 10.520/02, pelos fatos e
motivos que se seguem:
Lançou o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Educação – prefeitura de municipal Pedreira , em 28 de
fevereiro de 2020, EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n° 11/2020, PROCESSO LICITATÓRIO n.° 18/2020, FERTA DE
COMPRA N° 851900801002020OC00003, objetivando PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA
PRÉ-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS sob o regime de MENOR PREÇO DO
QUILÔMETRO RODADO POR ROTA, visando selecionar as melhores propostas para a exploração do serviço retro citado.
Entendendo possuir condições para habilitar-se ao serviço, a Recorrente, nas datas aprazadas pelo edital, apresentou a
documentação referente à Habilitação e Proposta.
Após a realização da etapa de lances, restou como detentora da menor oferta de preço a empresa VM LOCADORA E
TRANSPORTES EIRELI - ME, para os LOTES/ROTAS 1 e 2, empresa está que merece ser inabilitada, conforme os fatos e
fundamentos a seguir aduzidos:
Sabe-se que 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, e deverá ser 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.
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Veja, que a decisão de participação do processo licitatório se inicia no envio da proposta de preço, que vinculará a licitante ao
cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame, não podendo está se abster de nenhuma condição e/ou
obrigação.
Ademais, deve ser verificado a solvência da licitante a ser contratada, tendo em vista que a Administração Pública, deve possuir
segurança no cumprimento de suas atividades através da empresa vencedora.
Como pode uma empresa apresentar um valor tão abaixo do referencial, sendo que não foi apresentado nenhuma justificativa para
que tais valores sejam considerados exequíveis.
A empresa possui certidão POSITIVA, com efeito NEGATIVO, ou seja, demonstrando que existe parcelamentos e que a tal empresa
em dado momento não conseguiu cumprir com suas obrigações no tocante aos impostos a serem pagos por ela.
Habilitar tal empresa, sem ao menos verificar se relamente será possível a execução de qualidade na prestação de serviço, fere de
morte o princípio da isonomia, exigência legal e cogente que deve nortear todo o processo licitatório, conforme explicitado no
artigo 3º da Lei 8666, que assim se transcreve:
“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.
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)
§ 1o É vedado aos agentes públicos:
......................................................................................................................
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas
brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos
financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de
outubro de 1991.”
Todos os dispositivos da lei de licitações ou regulamentação de um específico processo licitatório devem ser interpretados à luz do
princípio da isonomia o qual, não objetiva a proibição completa de qualquer diferenciação entre os candidatos, pois essa irá ocorrer
naturalmente com a seleção da proposta mais vantajosa à administração pública, sua verdadeira aplicação é a vedação de qualquer
discriminação arbitrária, que gere desvalia de proposta em proveito ou detrimento de alguém, resultado esse de interferências
pessoais injustificadas de algum ocupante de cargo público.
Assim é obrigação da administração pública não somente buscar a proposta mais vantajosa, mas também demonstrar que concedeu
a todos os concorrentes aptos a mesma oportunidade. (Aplicação do Princípio da Isonomia à Licitação – Cristina Jagielski)
Ainda que não tivesse a decisão do Sr. Pregoeiro em habilitar tal empresa, ferido o princípio da isonomia, esculpido em lei, é
instransponível ainda a vinculação ao ato convocatório, como demonstra a jurisprudência pátria.
TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 50332856620184047000 PR 5033285-66.2018.4.04.7000 (TRF-4)
Jurisprudência•Data de publicação: 05/06/2019
EMENTA
LICITAÇÃO. EDITAL DE CONCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E
AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONFIGURADA. 1. Como um dos princípios regentes do procedimento licitatório, o princípio
da vinculação ao edital, insculpido no artigo 3º e 41 da Lei nº 8.666 /93, obriga não só os licitantes como também a Administração,
que deve se pautar exclusivamente pelos critérios objetivos definidos no edital, se afigurando, pois, ilegítima a classificação da
empresa vencedora, se ela não atendeu ao previsto no edital. 2. Se a CCT 2017/2018 deixou de viger após a publicação do edital e a
Administração Pública não mais pretendia fazer valer essa exigência, cabia-lhe promover a alteração editalícia, nos termos do artigo
21 , § 4º , da Lei 8.666 /93. Assim agindo, o pregoeiro utilizou critérios para julgamento das propostas diversos daqueles previstos
no edital, em claro prejuízo dos concorrentes que elaboraram as suas propostas seguindo as diretrizes estabelecidas pelo certame.
TJ-ES - Agravo de Instrumento AI 00000359320198080066 (TJ-ES)
Jurisprudência•Data de publicação: 02/07/2019
EMENTA
LICITAÇÃO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO. DOCUMENTO FALTANTE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO
AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ISONOMIA. LEI 13.655/18. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em procedimentos
licitatórios vigora o princípio da vinculação ao instrumento convocatório como forma de assegurar a isonomia dos participantes,
cujas previsões somente podem ser mitigadas quando comprovadamente desarrazoada e/ou desproporcional. 2) É de conhecimento
comum que a paralisação de obra pública gera, concomitantemente, grande transtorno social aos cidadãos locais e, na maioria dos
casos, prejuízo ao erário. 3) Por isso, aliás, a Lei 13.655/18, que alterou as normas de introdução ao direito brasileiro (decreto-lei
4.657/42), inovou no ordenamento ao estabelecer legalmente diretrizes às autoridades administrativas e judiciais que assegurem
segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público. 4) A aplicação de regras e princípios contidos expressa ou
implicitamente no ordenamento jurídico deve ser feita com a detida ponderação prévia do contexto fático subjacente e das
consequências práticas da decisão, devendo-se, pois, evitar ao máximo o uso de expressões genéricas e conceitos jurídicos
indeterminados. 5) Levando em consideração a realidade fática, vale dizer, o atual e avançado estágio de execução do contrato
administrativo, não me mostra injurídica a decisão que elimina licitante em razão da apresentação incompleta da documentação na
fase de habilitação, porquanto em consonância com os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, já que
oportunizar a complementação do material implicaria, a rigor, concessão de uma vantagem personalizada. 6) Recurso desprovido.
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à
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unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 18 de junho de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR
Vale ressaltar, que o objeto desta licitação se trata do Transporte de prestação de serviços de transporte escolar de ALUNOS DA
PRÉ-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, ou seja, um serviço fundamental para garantir a educação prevista em
nossa Constituição Federal.
Ainda assim, deve-se levar em consideração o que diz a Lei 8666/96:
“Art. 44 § 3o Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.”
Contudo, imagine que a contratação de uma empresa insolvente, pode gerar além de prejuízos a boa prestação deste serviço, um
prejuízo financeiro, uma vez que a administração poderá ter que contratar outra empresa para prestação de serviço do objeto
contratado, iniciando novamente todo o processo licitatório.
Sendo assim, diante do exposto, ressaltamos que não merece prosperar a contratação da empresa licitante VM LOCADORA E
TRANSPORTES EIRELI - ME, pela apresentação de custos inexequíveis a atividade a ser exercida.
I. DOS PEDIDOS
Em face de todo o exposto requer a Recorrente o seguinte:
Que seja concedido ao presente Recurso Hierárquico o efeito suspensivo previsto no § 2º inciso III do artigo 109 da Lei 8666/93;
Que seja admitido e provido presente recurso para que a empresa VM LOCADORA E TRANSPORTES EIRELI - ME, que não
atendeu a norma esculpida no edital de licitação seja considerada inabilitada, seguindo o certame conforme previsão legal para o
caso.
Nestes termos,
Pede deferimento.
São Paulo, 04 de março de 2020.
EXPRESSO JAGUAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
Data:
04/03/2020 18:28:49
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