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RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO 

DECISÃO DA PREGOEIRA 

 

 
 
1 - DAS PRELIMINARES 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa FENIXCAR 

TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 08.463.844/0001-80, devidamente qualificada, através de seu representante legal, o 

Sr. Osvalderlan M. Silva, contra a decisão que declarou vencedora a empresa LK 

ALUGUEL DE CARROS EIRELI, empresa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 

sob o nº inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.553.384/0001-75, referente ao Pregão 

Eletrônico n° 001/2022, tombado no sistema do Banco do Brasil sob o número 918784, 

destinado ao Registro de Preços de empresa especializada para prestação de serviços 

de locação de veículos automotores, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, 

elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as 

necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o 

Estado da Bahia, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos.  

 

2 - DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE 

 

Em 21/02/2022, às 15:01:15:177 (horário de Brasília), conforme mensagem 

previamente registrada no sistema do Banco do Brasil (licitacoes-e.com.br) por esta 

Pregoeira, foi declarada a empresa vencedora do único lote do Pregão Eletrônico N° 

001/2022, a saber, LK ALUGUEL DE CARROS EIRELI, CNPJ/MF nº 23.553.384/0001-

PROCESSO N°: 061/2021 

REFERÊNCIA: 
RECURSO ADMINISTRATIVO REF. PE 001/2022 -  
Registro de Preços para prestação de serviços de 
locação de veículos automotores, sem motorista. 

RECORRENTE(S): FENIXCAR TRANSPORTES LTDA 

RECORRIDA(S): LK ALUGUEL DE CARROS EIRELI 
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75. Procedido ao ato, o sistema eletrônico ficou disponível para que as empresas 

licitantes manifestassem, motivadamente, intenção de interpor recurso, momento este 

que a Pregoeira concedeu o prazo estabelecido em edital (item 12.1) para interposição 

de recurso, qual seja, 30 (trinta) minutos. 

 

Irresignada com a decisão a empresa FENIXCAR TRANSPORTES LTDA, às 

15:18:14:824 manifestou intenção de interposição de recurso via sistema, expondo 

seus motivos. 

 

Posteriormente, na data de 22/02/2022, ÁS 11:25:21, às 10:35 foi anexado ao sistema 

licitacoes-e, as razões de recurso pela recorrente que também encaminhou via e-mail. 

 

Notificada sobre a apresentação das razões de recurso, a empresa LK ALUGUEL DE 

CARROS EIRELI, CNPJ/MF nº 23.553.384/0001-75 apresentou contrarrazões no dia 

25/02/2022, ás 15:36:06. 

 

Isto posto, restaram cumpridas as formalidades relativas aos prazos estabelecidos pelo 

Decreto 10.024/2019, com relação à Recorrente FENIXCAR TRANSPORTES LTDA e 

a Recorrida LK ALUGUEL DE CARROS EIRELI, conforme se verifica no histórico 

parcial da licitação anexado aos autos. 

 

I. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 
   

1. DA NÃO APRESENTAÇÃO DA PROCURAÇÃO NO PORTAL DO 

LICITACOES-E: que após a empresa LK ALUGEL DE CARROS 

EIRELI anexar as documentações de habilitação, ficando disponível 

para análise dos licitantes, foi observado  que esta deixou de 

apresentar, conforme exigido no anexo III, procuração ou 

credenciamento para que o Sr. Geraldo A. Oliveira Junior assinasse 

pela mesma. Após verificou-se que o Sr. Geraldo A. Oliveira Junior 
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mesmo sem poderes para tanto, assinou a proposta de preços – Anexo 

II, bem como a Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor – Anexo 

IV e a Declaraçãp de Pleno Conhecimento e Atendimento às 

exigências de Habilitação - Anexo V, tornando inválidas a proposta e 

as declarações anexadas, já que a pessoa responsavel para assinar 

pela empresa seria Sra. Thiana Almeida Souza. 

2. DE NÃO APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE NÃO 

ENQUADRAMENTO NAS VEDAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 

123/2006: que a empresa LK deixou de anexar no sítio eletrônico a 

Declaração de Não Enquadramento nas vedações da Lei 

Complementar 123/2006 – Anexo VI. Que o edital é claro quando aduz 

acerca do encaminhamento da documentação de habilitação (item 11), 

que os documentos deverão ser enviados via ferramenta própria, qual 

seja, o sítio eletrônico https://www.licitacoes-e.com.br. Prevê, ainda, 

que em casos excepcionais, os documentos poderão ser enviados de 

outras formas, entretanto mediante prêvio aviso ao Pregoeiro(a), o que 

não ocorreu em nenhum momento do presente certame, inviabilizando 

o seu envio por outros meios; 

3. Requerendo, ao final, que seja declarada desclassificada e inabilitada 

a empresa LK ALUGUEL DE CARROS EIRELI por ter descumprido 

plenamente o item 11 do edital, não anexando a procuração no sítio 

eletrônico no prazo, o que torna nula toda documentação assinada 

(propostas de preço e declarações), já que realizada por pessoa 

diversa do representante legal da empresa e também pela vedação da 

inclusão posterior de documentos novos (procuração e declaração do 

anexo VI) que não forma anexados no sítio eletrônico, conforme 

determina item 17 do edital. 

 

II. DAS CONTRARRAZÕES:  

Em síntese, a Recorrida apresentou as contrarrazões nos seguintes termos: 

 
1. Que já no primeiro momento verificaram que a motivação objeto do 

https://www.licitacoes-e.com.br/
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presente recurso poderia ser facilmente sanada por diligências, o que 

nem precisou ser feito, pois nos documentos originais o representante 

da empresa arrematante entregou a procuração pública comprovando 

seus poderes para representar a empresa antes mesmo da realização 

do certame, ou seja, uma situação fática preexistente quando da 

abertura das propostas. Logo, não deve o Recurso Administrativo 

prosperar, assim como deve ser julgado como protelatório, uma vez 

que a pregoeira no sistema do licitações-e informou que a empresa LK 

ALUGUEL DE CARROS EIRELLI entregou procuração pública original 

na sede quando da entrega dos demais documentos originais. 

2. Que o recorrente numa manobra baixa tenta induzir a pregoeira ao erro 

com alegação infundada de desrespeito ao princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório. Alega também que não houve qualquer 

desrespeito as cláusulas editalícias, uma vez que os documentos foram 

entregues e a habilitação da empresa vencedora comprovada. Informa  

que a doutrina e a jurisprudência majoritárias se posicionam a favor do 

formalismo moderado, o qual consiste na exigência de interpretação 

flexível e razoável quanto à forma para evitar que estas sejam vistas 

como um fim em si mesmas, visando, assim, impedir que minucias e 

pormenores não essenciais afastem a compreensão da finalidade da 

atuação administrativa. Exemplo de formalismo exacerbado destoante 

desse princípio, encontra-se no processo de licitação, ao se inabilitar 

ou desclassificar participantes por lapsos em documentos não 

essenciais, passiveis de serem supridos ou esclarecidos em sede de 

diligências. 

3. Requerendo, ao final, que seja julgada a IMPROCEDÊNCIA TOTAL 

DO RECURSO pelos motivos acima expostos e mantida a decisão que 

declarou vencedora do pregão presencial n°001/2022 a empresa LK 

ALUGUEL DE CARROS EIRELLI. 

 

III. DO MÉRITO 
 

Prima facie, cumpre sobrelevar que todo o procedimento licitatório em questão rege-se 
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pelo Edital do Pregão Eletrônico 001/2022, pela Lei Federal nº Lei Federal nº 

8.666/1993 e pelo Decreto nº 10.024/2019. Assim, em obediência à legislação e às 

normas regulamentares do referido certame, passamos a esclarecer: 

 

No tocante ao mérito, quanto à não apresentação da procuração no portal do licitacoes-

e pela  empresa LK ALUGEL DE CARROS EIRELI, saliento que a Recorrida apresentou 

a documentação ora citada de maneira original na sede do CROBA, antes da 

declaração do vencedor, documento este que foi anexado pela Pregoeira no Portal do 

licitacoes-e em dia 21/02/2022 às 13:54:56, para que todos os licitantes interessados 

pudessem dar vistas. Na procuração foi dado poderes ao Sr. Geraldo Araújo Oliveira 

Junior pela Sócia Administradora constante no Contrato Social, Sra. Thiana Almeida de 

Sousa, para representar todos os interesses da empresa recorrida. 

 

Neste diapasão, é importante esclarecer que o edital de licitação constitui instrumento 

para a consecução das finalidades do certame licitatório, quais sejam, assegurar a 

contratação da proposta mais vantajosa para a administração e a igualdade de 

oportunidade de participação dos interessados, nos termos do art. 3º, caput, da Lei 

8.666/93. Dessa maneira, a interpretação e a aplicação das regras estabelecidas 

devem ter por norte o atingimento dessas finalidades, evitando-se o apego a 

formalismos exagerados, irrelevantes ou desarrazoados, que não contribuam para esse 

desiderato. 

 

As regras de licitações e a jurisprudência vêm evoluindo nesse sentido, sendo possível, 

por exemplo, ante à falta de juntada de comprovantes de regularidade fiscal pelo 

licitante, a consulta, pelo próprio agente público que conduz o certame, a sítios públicos 

em que constem tais documentos, nos termos do art. 40, parágrafo único, do Decreto 

10.024/2019. 

 

Em alinhamento com esse entendimento, a vedação à inclusão de documento que 

deveria constar originariamente da proposta, prevista no art. 43, §3º, da lei 8.666/1993, 

deve se restringir ao que o licitante não dispunha materialmente no momento da 

licitação. Caso o documento ausente se refira a condição atendida pelo licitante quando 

apresentou sua proposta, e não foi entregue juntamente com os demais comprovantes 
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de habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, poderá o pregoeiro admitir a 

juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura 

da sessão pública do certame. 

 

De mais a mais, admitir o recurso e desabilitar a licitante como requer a recorrente, é 

admitir o excesso de formalismo, o que não se coaduna mais com a jurisprudência pátria, 

que assim tem decidido em reiteradas oportunidades, prestigiando a adoção do princípio 

do formalismo moderado ao longo do procedimento licitatório. O formalismo moderado 

se relaciona com a ponderação entre o princípio da eficiência e o da segurança jurídica, 

ostentando importante função no cumprimento do objetivo descrito no art. 3º da lei de 

licitações: busca da proposta mais vantajosa. 

 

Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário: 

 

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração 

Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo 

moderado, que prescreve a adoção de formas simples e 

suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 

segurança e respeito aos direitos dos administrados, 

promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o 

formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais 

à proteção das prerrogativas dos administrados. 

 

Nota-se que a utilização do formalismo moderado não significa desmerecimento ao 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório ou negativa de vigência do caput do 

art. 41 da lei 8.666/93 que dispõe sobre a impossibilidade de a Administração descumprir 

as normas e condições do edital. Trata-se de solução a ser tomada pelo intérprete a partir 

de um conflito de princípios. 

 

Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse 

público, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a outros 

princípios. (Acórdão 119/2016-Plenário).  
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Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não são incompatíveis 

entre si. Diante de um conflito de princípios (p. ex., vinculação ao instrumento 

convocatório x obtenção da proposta mais vantajosa), a adoção de um não provoca a 

aniquilação do outro. Como exemplo, esse raciocínio pode ser percebido nas seguintes 

decisões do Tribunal de Contas da União: 

 

“Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode 

ser exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de 

propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou 

irregularidades na documentação ou na proposta, desde que 

irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos 

concorrentes, serem sanadas mediante diligências. (Acórdão 

2302/2012-Plenário)” 

“O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que proíbe 

a Administração de descumprir as normas e o edital, deve ser 

aplicado mediante a consideração dos princípios basilares 

que norteiam o procedimento licitatório, dentre eles o da 

seleção da proposta mais vantajosa. (Acórdão 8482/2013-1ª 

Câmara).” 

 

Na mesma vertente caminha o Supremo Tribunal Federal, consoante as palavras do 

Excelentíssimo Ministro Sepúlveda Pertence, observe: 

 

"Se de fato o edital e a ‘lei interna’da licitação, deve-se aborda-

lo frente ao caso concreto tal qual toda norma emanada do 

Poder Legislativo, interpretando-o a luz do bom senso e da 

razoabilidade, a fim de que seja alcançado seu objetivo, nunca 

se esgotando na literalidade de suas prescrições. Assim, a 

vinculação ao instrumento editalício deve ser entendida 

sempre 

de forma a assegurar o atendimento do interesse público, 

repudiando-se que se sobreponham formalismos 

desarrazoados. Não fosse assim, não seriam admitidos nem 
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mesmos os vícios sanáveis, os quais, em algum ponto, 

sempre traduzem a infringência a alguma diretriz estabelecida 

pelo edital." (RMS 23.714/DF, 1ª Turma, publicado no DJ em 

13/10/2000) [Destacamos] 

 

Posição adotada, também, pelo Egrégio TRF 1ª Região: 

 

“ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – CARTA-CONVITE 

GEREC/BA NO 010/91 – FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS 

ENVELOPES – OMISSÃO SANÁVEL – ILEGALIDADE – 

INTERESSE PÚBLICO. 

1 – Não deve ser desclassificada da licitação a licitante que 

simplesmente deixa de identificar os envelopes apresentados 

de acordo com a exigência editalícia (letras A e B), porquanto 

a omissão poderia ter sido sanada no momento do 

recebimento dos documentos, sem prejuízo da legalidade do 

procedimento. 

2 – A INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA EDITALÍCIA 

DEVE SE SUBMETER AOS FINS ÚLTIMOS DA LICITAÇÃO, 

QUE É A SELEÇÃO DA PROPOSTA QUE MELHOR 

ATENDA AOS INTERESSES PÚBLICOS, SENDO DE SE 

RELEVAR MERA IRREGULARIDADE FORMAL. 3 – Licitação 

anulada. Sentença confirmada.” 

 

Nessas hipóteses, a análise deve considerar a importância de cada princípio no caso 

concreto, e realizar a ponderação entre eles a fim de determinar qual prevalecerá, sem 

perder de vista os aspectos normativos. Por esse motivo, as soluções não respeitam 

fórmulas prontas, podendo variar de um caso para outro. 

 

Vale lembrar que o certame licitatório não representa um fim em si mesmo, mas um meio 

que busca o atendimento das necessidades públicas. Nas palavras do professor Adilson 

Dallari: a “licitação não é um concurso de destreza, destinado a selecionar o melhor 

cumpridor de edital”. 
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Não estamos aqui falando de irregularidade na documentação, estamos falando apenas 

e tão somente de documento que não foi anexado ao site licitacoes-e juntamente com 

os demais comprovantes de habilitação e proposta por equívoco ou falha, podendo a 

pregoeira admitir a juntada deste documento que apenas veio a atestar condição pré-

existente à abertura da sessão pública do certame. 

 

Quanto ao segundo questionamente, em análise aos pontos discorridos na peça recursal, 

em síntese, a Recorrente alega que a recorrida deixou de anexar no sítio eletrônico a 

Declaração de Não Enquadramento nas vedações da Lei Complementar 123/2006 – 

Anexo VI. 

 

De fato,  a recorrida não anexou a declaração ora citada. Contudo,  o que acontece nesse 

caso é que se a empresa não comprova seu enquadramento,  a mesma compete de igual 

para igual a uma empresa normal sem as prerrogativas da Lei 123/06 - Estatuto das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, não sendo motivo de inabilitação.  

 

Posto isto, importante registrar que, o processo licitatório em questão não é restrito a 

participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, sendo, portanto, 

de livre disputa. 

 

Verifica-se ainda, diante do exposto, que mesmo sem o enquadramento da Recorrida 

como ME/EPP, não houve alteração na ordem final classificatória do certame, para o 

único lote da licitação, permanecendo a Recorrida na posição de arrematante, por 

efetivamente ter ofertado o menor preço durante a disputa de lances e não haver situação 

de empate prevista no art. 44, § 2° da Lei Complementar nº 123/06, vejamos: 

 

Art. 44.  Nas licitações será assegurada, como critério 

de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte.         

§ 1o  Entende-se por empate aquelas situações em que 

as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% 
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(dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

§ 2o  Na modalidade de pregão, o intervalo 

percentual estabelecido no § 1o deste artigo será 

de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor 

preço. (Grifamos) 

 

Nesse diapasão, o lance final da Recorrida foi no valor de  

R$ 48.490,00, (quarenta e oito mil e quatrocentos e noventa reais) não havendo nenhuma 

empresa com valor até R$50.914,5 (cinquenta mil reais e novecentos e quatorze reais e 

cinquenta centavos), ou seja,  até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, não 

havendo situação de empate fícto. 

 

Nesse espectro, os argumentos apresentados pela recorrente não tem o condão para 

desclassificar a empresa declarada vencedora no certame, uma vez que a empresa de 

fato apresentou toda a documentação exigida em edital. Portanto, tendo em estima os 

fundamentos acima deduzidos, negar provimento ao recurso interposto é de rigor.  

 

IV. DECISÃO 

 

Posto isto, com esteio nos preceitos normativos acima expostos, opino pelo 

CONHECIMENTO DO RECURSO interposto pela empresa, para no mérito NEGAR-LHE 

TOTAL PROVIMENTO, por haver demonstrado a sua total falta de juridicidade.  

 

Dessa forma, submeto as razões aqui expostas ao crivo da autoridade superior para sua 

análise para que, uma vez aquiescendo a este opinativo, se digne ADJUDICAR E 

HOMOLOGAR o presente certame. 

Salvador-BA, 04 de março de 2022. 

 

Priscila Oliveira de Almeida Souza 

Pregoeira do CRO-BA 

*Original assinado nos autos do processo 
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JULGAMENTO DE RECURSO 

DECISÃO 

 

Ante os fundamentos trazidos pela Pregoeira oficial do Conselho Regional de 

Odontologia da Bahia – CRO-BA, acolho integralmente os fundamentos e as 

conclusões expostas nos autos do processo Administrativo n° 61/2021, Pregão 

Eletrônico 001/2022, como razões de decidir, proferindo-se a decisão de NEGAR 

PROVIMENTO ao Recurso apresentado pela empresa FENIXCAR TRANSPORTES 

LTDA, CNPJ: 08.463.844/0001-80. 

 

Informe-se na forma da Lei. 

 

Salvador/BA, 09 de março de 2022. 

 
 

 Marcel Lautenschlager Arriaga 
Conselho Regional de Odontologia – CRO/BA 

Presidente 

 
 

*Original assinado nos autos do processo 
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