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RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO 

DECISÃO DA PREGOEIRA 

 
 
1 – DO RELATÓRIO  

 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa PODIUM DISTRIBUIDORA 

EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

11.258.473/0001- 00, com sede na Rua Antônio dos Santos Gouveia, 263, Porto Seco, 

Pirajá , Salvador, Bahia, CEP: 41.233- 020, irresignada com a decisão que declarou a 

empresa SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP, vencedora do 

certame, referente ao Pregão Eletrônico n° 009/2022, tombado no sistema do Banco 

do Brasil sob o número 957435, destinado ao Registro de Preços de empresa 

especializada para prestação de serviços de locação de veículo automotor, tipo 

passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive 

seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA – CROBA em todo o Estado da Bahia, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.  

 

2 - DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE 

 

Em 03.11.2022, às 10:01:29 (horário de Brasília), conforme mensagem previamente 

Processo n°: 034/2022. 

Referência: 

RECURSO ADMINISTRATIVO REF. PE 009/2022 -  Registro de 
Preços de empresa especializada para prestação de serviços de 
locação de veículo automotor, 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 condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Termo de Referência.  

Recorrente(s): 

PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa jurídica de direito  
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.258.473/0001- 00, com 
sede na Rua Antônio dos Santos Gouveia, 263, Porto Seco, 
Pirajá, Salvador, Bahia, CEP: 41.233-020. 

Pregão Eletrônico: 009/2022. 
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registrada no sistema do Banco do Brasil (licitacoes-e.com.br) por esta Pregoeira, foi 

declarada vencedora DO LOTE ÚNICO a empresa SPEED WAY LOCADORA DE 

AUTOMOVEIS LTDA. -EPP. Ato contínuo, 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 para 

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

 

Irresignada com a decisão de sua desclassificação, a empresa PODIUM 

DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa jurídica de direito pr ivado, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n.º 11.258.473/0001- 00, manifestou intenção de interposição de recurso via sistema, 

expondo seus motivos. 

 

Posteriormente, foi anexado ao sistema licitacoes-e as razões de recurso pela 

recorrente, também encaminhada via e-mail. 

 

Notificada sobre a apresentação das razões de recurso, a empresa SPEED WAY 

LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP, não apresentou Contrarrazões ao 

Recurso Administrativo dentro do prazo. 

 

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

conforme se verifica no histórico parcial da licitação anexado aos autos, sendo o 

recurso tempestivo. 

 

I. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 
  Alega, resumidamente, a recorrente que: 

 

1. DA HABILITAÇÃO – Qualificação Econômico – Financeira: Que 

compulsando o balanço patrimonial da empresa declarada vencedora, 

vejamos que o citado documento é silente quanto ao registro do Termo 

de Encerramento na respectiva Junta Comercial, não cumprindo 

integralmente com os requisitos c ontidos no item 10.4.2 do edital. 
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2. DA HABILITAÇÃO – Qualificação Técnica: a. Que o aludido 

documento de habilitação apresentado pela empresa declarada 

vencedora não atende  as exigências editalícias retro transcritas, 

notadamente quanto à apresentação de atestados de capacidade 

técnica porque não indica se a prestação dos serviços foi contínua ou 

não, porque sequer faz menção se os veículos envolvidos na 

contratação eram ou não com motoristas. b. Que não indica que prazos 

são estes, se de um dia, uma semana, um mês ou um ano. Desta feita, 

não há como afirmar que tal atestado comprova a qualificação técnica 

da licitante até então declarada vencedora do certame em foco, dentro 

do contexto de compatibilização com as exigências editalícias. 

 

Prima facie, cumpre sobrelevar que todo o procedimento licitatório em questão rege-se 

pelo Edital do Pregão Eletrônico 009/2022, 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, passo à análise: 

 

Do mérito 

 

1. DA HABILITAÇÃO – Qualificação Econômico –Financeira: 

 

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. 

 

Verificando o balanço patrimonial encaminhado pela empresa vencedora percebemos 

que este atende as normas editalícias em toda sua integralidade. Vejamos: alega o 

recorrente que o que o citado documento é silente quanto ao registro do Termo 
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de Encerramento na respectiva Junta Comercial, não cumprindo integralmente 

com os requisitos contidos no item 10.4.2 do edital. 

 

 

 

Ora, resta destacado o registro na junta comercial, indicativo este localizado na primeira 

página do documento. Uma simples verificação de autenticação no sítio eletrônico da 

JUCEB teria sanado toda e qualquer dúvida a respeito do registro necessário. 

Inconcebível o retardamento de todo um processo licitatório por uma alegação tão 

infundada. O desrespeito a regular tramitação processual é gritante, vez que a alegação 

aqui apontada não traz qualquer possibilidade de acatamento. Ademais, segue 

verificação emitida pela JUCEB: 

 

 

Assim, não resta dúvida quanto ao cumprimento deste item editalício.   
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DA HABILITAÇÃO – Qualificação Técnica: 

 

Primeiramente vale esclarecer que o que está sendo atacado em matéria recursal é o 

fato da empresa, SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP, 

apresentar atestado de capacidade técnica incompatível com o solicitado na peça 

editalicia. 

 

Compulsando os autos, verifica-se que a Empresa apresentou um único atestado de 

capacidade técnica emitido pelo INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA 

BAHIA - IRDEB, no entanto, contemplando o objeto do edital. 

 

A exigência de apresentação de atestado para fins de qualificação técnica em licitação, 

prevista no art. 30, § 1º da Lei nº 8.666/93, tem como finalidade verificar se o licitante 

possui condições técnicas necessárias e suficientes para, em se sagrando vencedor do 

certame, cumprir o objeto de forma satisfatória.  

 

Os atestados revelam experiência anterior do licitante na execução de objetos similares 

ao licitado, em características, quantidades e prazos. A lógica que baseia a qualificação 

técnica envolve uma presunção de capacidade para desenvolver o objeto da licitação, 

razão pela qual haverá de ser habilitado.  

 

Temos como objeto do presente certame o “Registro de Preços de empresa 

especializada para prestação de serviços de locação de veículo automotor, 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 condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência”.  

 

O atestado apresentado em nada se afasta da pretensão de contratação desta 

Autarquia. Vejamos: o mesmo indica a prestação de serviços de locação de 11 (onze) 

veículos por um período de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, ou seja, o atestado 

apresentado supera a contratação pretendida por este CRO-BA, o que demonstrada a 

compatibilidade das atividades descritas no presente edital, com as constantes no 
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atestado de capacidade técnica da licitante vencedora.  

 

Temos aqui, novamente, uma alegação completamente infundada. Assim, não resta 

dúvida também quanto ao cumprimento deste item editalício.   

 

DECISÃO 

 

Com esteio nos preceitos normativos acima expostos, pautado nos princípios da 

isonomia, legalidade, razoabilidade e impessoalidade, decido por CONHECER DO 

RECURSO (juízo positivo de admissibilidade) e, no mérito, NEGANDO-LHE 

PROVIMENTO, julgando improcedente os argumentos expostos pela recorrente 

conforme os motivos já informados.  

 

Diante disso, fica mantida a decisão, encaminhando, pois, à autoridade competente para 

em caso de ratificação, homologue o presente processo 

 

Salvador-BA, 22 de novembro 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° 034/2022, Pregão Eletrônico 

009/2022, proferindo a decisão de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso apresentado pela 

empresa PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 11.258.473/0001- 00. Informe-se 

na forma da Lei.  

 

Salvador/BA, 22 de novembro de 2022.  

 

 
Marcel Lautenschlager Arriaga 

Conselho Regional de Odontologia – CRO/BA 
Presidente 

 
 

*Original assinado nos autos do processo. 
 


