
 
 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR, PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA 

 

 

 

REF.: 

EDITAL PREGÃO ELETRONICO N° 025/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2021.03/CLHO.00904 

 

 

 

 

LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI, empresa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ n° 11.054.901/0001-82, situada a Avenida rodoviária, 82, Centro, 

São Raimundo das Manguabeiras - MA, por seu representante legal, vem, 

respeitosamente, à vossa presença, apresentar tempestivamente, suas 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO, interposto pela empresa  G C 

C MENDES TRANSPORTES -  ME, com base nas razões a seguir expostas: 

 

 

DOS FATOS 

  

Em 31 de maio de 2021, em sessão pública, a comissão de licitação do 

Município de Coelho Neto – MA, desclassificou a empresa Recorrente, sob o 

argumento que esta apresentou valor bem abaixo do estimado para o serviço 

de Locação de Veículo, sendo o mesmo inexequível e, portanto, em desacordo 

com as exigências do edital. 
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A empresa G C C MENDES TRANSPORTES -  ME, argumentou que foi 

desclassificada erroneamente, pois cumpriu todos os requisitos editalícios,  

requerendo a anulação da decisão, bem como a desclassificação da empresa 

vencedora,  LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI, por não ter, segundo aquela, 

apresentado documentos necessários para a habilitação. 

DO MÉRITO 

1. A empresa LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI, entende que a Pregoeira 

possui toda razão ao defender que a Recorrente apresentou valor inexequível 

para os Serviços a serem contratados, uma vez que o mesmo está muito 

abaixo do necessário para o objeto do processo.  

Primeiramente, insta salientar que, há divergência entre a quantidade de 

veículos a serem contratados contidas no Portal de Registro de Preços e no 

Termo de Referência, devendo, neste caso, prevalecer este último, conforme 

legislação em vigor.  

Pelo que pode ser percebido, o valor ofertado pela Recorrente, embora 

aparentemente frutuoso, não prover vantagem à Administração Pública, pois 

o mesmo não é suficiente para o fornecimento do serviço, expondo a mesma 

ao alto risco de inexecução. 

Vejamos o exemplo a seguir: 

 

No item acima, onde o valor de Referência é R$ 20.500,00 (vinte mil e 

quinhentos reais) para 3(três) veículos/mês, a Requerente ofertou R$ 

4.745,00 (quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais) para a 

execução. Em um único exemplo é inquestionável a inviabilidade do êxito da 

prestação, como bem fundamentou a Pregoeira e esclarece a Lei. 
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Lei 8.666/93 dispõe no artigo 48: “Art. 48. Serão desclassificadas: 
[...] II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido 
ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do  
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato 
convocatório da licitação.  
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo 
consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de 
licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as 
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por 
cento) do menor dos seguintes valores:  
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 
(cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou  
b) valor orçado pela administração.” (grifou-se) Nos termos da 
norma geral as propostas com valor excessivo devem ser 
desclassificadas. 
 

Portanto, fica claro a necessidade de manter a desclassificação da Recorrente 

no referido processo licitatório. 

2. Quanto ao argumento que a empresa LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI, 

não apresentou documentos comprobatórios de um dos sócios, não 

procede, uma vez que a empresa é composta por único sócio RODRIGO 

BOTELHO MELO COELHO, conforme alteração Contratual nº 6 contida nos 

documentos da Habilitação.   

3. A Recorrente alega ainda que a Certidão do FGTS apresentada pela empresa 

LOCAR está vencida, o que não condiz com a realidade, tendo em vista que, 

como a própria mencionou, o vencimento ocorrera no dia 02/05/2021 e 

a abertura do pregão foi realizada em 28 de abril de 2021, estando válida 

a Certidão. 

4. Por último, alegou a Recorrente a ausência da apresentação do Cartão do 

CNPJ pela empresa LOCAR, o que de fato ocorreu por mero erro material, não 

devendo ser este um motivo de desclassificação, já que, todas as informações 

contidas no referido, podem ser encontradas em outros documentos 

juntados, como por exemplo, no Ato Constitutivo da empresa.  
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Desclassificar a Vencedora do processo por este único motivo, poderia soar  

excesso de formalismo, conforme posicionamento do TCU através do 

Acórdão 1.795/2015 do Plenário, que assim dispõe: 

 

"É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de 
informação exigida pelo edital, quando a documentação 
entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente 
faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no 
art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo 
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame".  
 

No mesmo sentido, é o Acórdão 3.418/2014 do Plenário do TCU: 

 
"Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições 
legais ou editalícias, especialmente dúvidas que envolvam 
critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das 
empresas em disputa, o responsável pela condução do certame 
deve promover diligências para aclarar os fatos e confirmar o 
conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de 
decisão da Administração." 

 

Sendo assim, defendemos que a empresa LOCAR EMPREENDIMENTOS 

EIRELI, cumpre com todas as exigências editalícias e legais,  não havendo óbice para 

continuar vencedora do certame. 

 

DOS PEDIDOS 

A empresa LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI em caráter preliminar, 

solicita vista completa do processo licitatório em epígrafe, para que seja realizado 

um exame mais detalhado de todos os documentos apresentados pelas empresas 

habilitadas no certame, com a finalidade de alcançar maior lisura. 

Ante o exposto requer: 

1. Que seja completamente indeferido o recurso proposto pela Recorrente 

em função da inaplicabilidade de suas parcas alegações e da comprovação 

da inexequibilidade do valor proposto; 
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2.  Que sejam aceitas as argumentações aqui demonstradas para que 

mantenha a decisão que declarou a LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI, 

vencedora do certame, dando prosseguimento as demais fases de 

adjudicação e posterior homologação do objeto licitado. 

 

Termos em que pede e aguarda deferimento. 

 

 

São Raimundo das Mangabeiras/MA, 03 de junho de 2021 

 

 

____________________________________________ 

LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI 
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