
 

 

AO SESI-PB e SENAI-PB 

 

 

Ref.:   Contrarrazões ao recurso interposto no Pregão Presencial n.º 035/2021 

 

LOCALIZA RENT A CAR S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.670.085/0001-55, com 
sede na Avenida Bernardo Monteiro, 1563, 6º andar, Funcionários- CEP: 30150-902 vem, 
respeitosamente, com fulcro no item 10.5 do Edital apresentar  

 
 

CONTRARRAZÕES 
 

Ao recurso interposto pela empresa NOVA TURISMO LTDA ME (“RECORRENTE”), 
CNPJ: 02.589.470/0001-68, pelas inclusas razões de fato e de direito a seguir expostas, as quais 
requer sejam recebidas e, depois de cumpridas as formalidades cabíveis, seja o presente 
conhecido e provido. 

 
 

I – DA TEMPESTIVIDADE 
 

Cumpre observar, de início, que a LOCALIZA tomou ciência do conteúdo do recurso 
interposto em 18 de junho de 2021. Desta forma, considerando o prazo de 2 (dois) dias para a 
apresentação das contrarrazões previsto no item 10.5 do Edital, não há qualquer dúvida quanto 
à tempestividade da presente peça. 

 
 

II – CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

A Localiza foi declarada vencedora na etapa de lances dos lotes 02 do Edital por 
apresentar menor preço, visto que a Recorrente fora inabilitada, em razão da apresentação do 
documento disposto no item 6.3, alínea ‘’d’’, do Edital, com prazo de validade vencido. 

 
Assim, a Recorrente interpôs recurso aduzindo erroneamente que, em virtude do 

tratamento especial, concedido às microempresas e empresas de pequeno porte, poderia 
apresentar, ainda que com restrições, os documentos, alegando, para tanto, o artigo 43 da LC 
123/66. 

 
Contudo, conforme sabiamente sinalizado pela própria douta comissão, por existir 

regulamento próprio, não há o que se falar em aplicação da LC mencionada. 
 
 É, pois, o que se passará a expor de forma pormenorizada. 

 
III – DO PRINCÍPIO LEGAL DE VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO 
REGULAMENTO PRÓPRIO DO SESI PB e SENAI PB 
 

Sabe-se que as entidades que compõem o denominado Sistema S não integram a 
Administração Pública. Ao contrário, são instituições privadas, com característica paraestatal, 
criadas para atuar ao lado do Estado na persecução de interesses sociais relevantes. 

 
É por esse motivo que as licitações e contratações promovidas por tais entidades 

não se subordinam ao regime jurídico que, usualmente, disciplina as contratações firmadas por 



 

 

órgãos e entidades da Administração Pública. Isso importa reconhecer que as licitações e as 
contratações realizadas/firmadas por essas entidades não se submetem aos ditames da Lei nº 
10.520/02, da Lei nº 8.666/93 e das demais normas expedidas com o propósito de disciplinar a 
questão no âmbito do Poder Público. 

 
Na verdade, cumpre a cada entidade do Sistema S editar Regulamentos 

próprios, os quais devem observar apenas a principiologia que rege as contratações públicas. 
 
Tais assertivas também são defendidas pelo Tribunal de Contas da União, que, na 

Decisão nº 907/97 – Plenário, utilizada como paradigma para os acórdãos sucessores, consignou 
o seguinte entendimento: 

 
 Denúncia procedente, em parte. Inspeção realizada no local, objetivando 
apuração dos fatos constantes da peça acusatória relacionados com problemas 
em processos licitatórios e contratação de pessoal. Natureza jurídica dos serviços 
sociais autônomos. Inaplicabilidade dos procedimentos estritos da Lei 8.666 ao 
Sistema “S”. Necessidade de seus regulamentos próprios. Uso de recursos 
parafiscais impõe necessidade de obediência aos princípios gerais da legislação 
federal pertinente. Importância da Auditoria Operacional. Determinações. 
  
 
Portanto, uma vez editado o Regulamento de contratação próprio da entidade, 

não há que se falar em aplicação da Lei nº 8.666/93 ou de outros diplomas normativos que 
regem as contratações no âmbito da Administração Pública. 

 
Sobre o regime jurídico a que se submetem as entidades do Sistema S, válidas são 

as considerações de Suzana Maria Rossetti: 
 

 Conforme entendimento consolidado no âmbito da Corte de Contas da União, 
por manejarem recursos públicos na busca pela satisfação de objetivos 
intimamente relacionados ao interesse dos cidadãos, os serviços sociais 
autônomos estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União. 

 
  
E, a despeito de não submetidos ao rigor da Lei de Licitações, devem respeitar a 

principiologia que rege a atuação da Administração Pública em seus processos de contratação, 
de forma que cabe às próprias entidades do Sistema S aprovar seus regulamentos (Decisões nºs 
907/1997 e 461/1998, ambas do Plenário), os quais devem ser elaborados em atenção aos 
princípios que orientam o exercício da função administrativa, em especial: legalidade, 
impessoalidade, isonomia, moralidade, publicidade e eficiência. 

 
Por meio do Ato Convocatório não se estabeleceu em momento algum a 

possibilidade de que as Micro Empresas e Empresas de Pequeno porte apresenta-se 
documentação vencida. 

 
Ademais, frente ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a 

Recorrente não apresentou a documentação de habilitação correta, razão pelo qual é certa 
decisão pela sua inabilitação. Vejamos: 

 
Lei 8666/93 
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. 
ART. 41.  A ADMINISTRAÇÃO NÃO PODE DESCUMPRIR AS NORMAS E CONDIÇÕES 
DO EDITAL, AO QUAL SE ACHA ESTRITAMENTE VINCULADA. 
 

Decreto 5450/2005 

A LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO É CONDICIONADA AOS PRINCÍPIOS 
BÁSICOS DA legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 
eficiência, probidade administrativa, VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO, bem como aos princípios 
correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. 

 

 
Exaustivamente comprovada a segurança em eventual contratação da LOCALIZA, 

desclassificar sua proposta por condição inexistente no ato convocatório configuraria flagrante 
desrespeito ao princípio da competitividade ou da seleção da proposta mais vantajosa à 
Administração, além dos já descritos acima. 

 
 

IV – DA CONCLUSÃO 
  

Diante de todo o exposto, a empresa espera e confia que V.Sa. haverá por bem: 
 
(i) Declarar improcedente o recurso interposto pela empresa NOVA TURISMO LTDA ME. e, 

em consequência; 
(ii)     Mantenha classificação da Localiza e homologue o certame. 
 
Caso o douto setor de Licitações ainda entenda pelo não provimento deste recurso, requer que 
o mesmo seja submetido à instância superior; 

       
Nestes termos, 

Pede deferimento. 
 

Belo Horizonte, 18 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 
 

 LOCALIZA RENT A CAR S/A 
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