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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 

RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR S/A. 

RECORRIDO: FLÁVIO HENRIQUE MORAIS MIRANDA EIRELI.  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2021 – SESI/SENAI 

 

OBJETO: Registro de Preços destinado à contratação de empresa especializada para 

prestação de serviço de locação de veículos de passeio e utilitários, sem motorista, com o 

objetivo de atender as necessidades das unidades do SESI/SENAI - Departamento Regional 

da Paraíba. 

 

PROCESSO LICITATÓRIO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. 
REQUERIMENTO DE INABILITAÇÃO DA EMPRESA 
VENCEDORA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE MÍNIMAS DE 
SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-CONDIÇÃO DE 
ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO INTERPOSTO 
FORA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ITENS 10.4 e 10.8.1 
DO EDITAL. INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO. 
RECURSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE 
PRESSUPOSTO RECURSAL. 

 

I. DO RELATÓRIO. 

 
Em breve síntese do processo administrativo relativo ao Pregão Presencial Nº. 

035/2021 do SESI/SENAI/DR/PB, depreende-se que se trata de contratação de empresa 

especializada para prestação de serviço de locação de veículos de passeio e utilitários, 

sem motorista, com o objetivo de atender as necessidades das unidades do SESI/SENAI - 

Departamento Regional da Paraíba. 

Desse modo, a sessão pública fora realizada no dia 15 de junho de 2021, sendo as 

empresas LOCALIZA RENT A CAR S/A e FLÁVIO HENRIQUE MORAIS MIRANDA 

EIRELI declaradas como vencedoras do certame licitatório. 

No final da Sessão Pública, a empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A manifestou 

interesse na interposição de recurso administrativo para questionar aspectos da proposta 

da FLÁVIO HENRIQUE MORAIS MIRANDA EIRELI. 

Nas razões recursais, a empresa Recorrente alega que a Recorrida não atende os 

requisitos mínimos de habilitação e atendimento à demanda, tendo em vista que não 
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disponibiliza uma ferramenta de gestão de contratos através da web, bem como não dispõe 

de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 24 horas. 

Em contrarrazões recursais, a empresa FLAVIO HENRIQUE MORAIS MIRANDA 

EIRELI alega que a exigência de disponibilização de ferramenta de gestão de contratos 

através da web, assim como o SAC 24 horas, se tratam de obrigações contidas no Termo 

de Referência para subsidiar as propostas de preço, não constituindo requisitos de 

habilitação.  

É, em epítome, o que basta à guisa de relatório.  

     Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR. 

 

I. DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. 

 

Em juízo de admissibilidade do Recurso Administrativo apresentado pela empresa 

LOCALIZA RENT A CAR S/A, depreende-se que o recurso fora interposto com 

inobservância ao procedimento estabelecido no Edital. 

Com efeito, em análise do item 10.4 do Edital do Pregão Presencial Nº. 035/2021 – 

SESI/SENAI/DR/PB, percebe-se que o recurso deverá ser encaminhado em vias originais, 

assinadas e com firma reconhecida pelos Correios à Comissão de Licitação, até o término 

do prazo legal, sob pena de preclusão. 

Ocorre que, a empresa Recorrente interpôs intempestivamente o recurso 

administrativo, tendo em vista que o prazo recursal iniciou no dia 16 de junho e terminou 

no dia 17 de junho, sendo o recurso recebido pela Comissão de Licitação apenas no dia 18 

de junho de 2021, ou seja, com inobservância ao prazo de 02 (dois) dias úteis para sua 

interposição. 

Verifica-se, ainda, que a empresa Recorrente não encaminhou dentro do prazo de 

02 (dois) dias úteis o código de postagem das vias originais das razões recursais, violando 

assim o procedimento do Item 10.8.1 do Instrumento Convocatório, que prevê como 

consequência em caso de descumprimento a preclusão do direito de recorrer. 

Dito isto, o recurso interposto pela empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A não reuniu 

todos os pressupostos recursais previstos no Edital do Pregão Presencial Nº. 035/2021 – 
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SESI/SENAI/DR/PB, sendo INADMITIDO nos termos do Regulamento de Licitações e 

Contratos. 

No mais, diante da inobservância ao procedimento recursal previsto no instrumento 

convocatório, torna-se prejudicado o juízo do mérito recursal (delibação), motivo pelo qual 

dispensamos a sua análise das arguições meritórias.  Todavia, para fins de fixação de 

entendimento quanto as matérias de direito guerreadas no recurso administrativo 

interposto, passaremos apenas por amor ao debate, a apreciar as razões aduzidas no 

mérito da peça de inconformismo em respeito a matéria vergastada e para manutenção do 

Decisum.  

 

II. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.   

 

Prima facie, convém destacar que, embora o recurso interposto pela empresa 

LOCALIZA RENT A CAR S/A não tenha sido reconhecido em juízo de admissibilidade do 

feito, torna-se necessário adentrar nas matérias de mérito invocadas pela referida empresa 

para fins meramente de fixação de entendimento. 

Segundo a Recorrente, a empresa FLÁVIO HENRIQUE MORAIS MIRANDA 

EIRELI não teria reunido os requisitos mínimos de habilitação constantes no Edital, uma 

vez que a referida proponente não dispõe de ferramenta de gestão de contratos através da 

web, assim como o SAC 24 horas. 

Ocorre que, compulsando o instrumento convocatório, especificamente nas 

condições de habilitação constantes no Item 6, verifica-se que a demonstração de 

ferramenta de gestão de contratos através da web, assim como o SAC 24 horas, não 

constitui requisitos de habilitação para participação no certame em testilha. 

Outrossim, percebe-se que as obrigações descritas no Item 1 do Termo de 

Referência, constituem apenas condições mínimas para prestação de serviços contratados, 

que deverão ser observadas na assinatura do contrato como pré-condição de adjudicação 

do objeto a empresa vencedora do certame, momento em que empresa deverá comprovar 

que dispõe dos requisitos constantes no Item 14.1 do Anexo I do instrumento convocatório. 

Frisa-se, ainda, que a exigência de comprovação das condições mínimas em 

momento anterior a adjudicação e assinatura do contrato acarretaria em flagrante violação 
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ao princípio da competitividade, tendo em vista que restringiria a participação de empresas 

no processo licitatório. 

Portanto, não merece reparo a decisão da Comissão de Licitação em habilitar e 

declarar a empresa FLÁVIO HENRIQUE MORAIS MIRANDA EIRELI como vencedora do 

certame, pelos fundamentos fáticos e jurídicos expostos. 

 

III. CONCLUSÃO.  

 

Ante o exposto, por tudo que consta no caderno processual, NÃO CONHECEMOS 

do Recurso Administrativo interposto, motivo pelo qual deixamos de adentrar no juízo de 

delibação, em razão da intempestividade e da preclusão da matéria. 

Por derradeiro, determinamos que sejam empreendidas diligência necessárias para 

na forma do Termo de Referência sejam observadas todas as demais condições previstas 

no Edital, como condição indispensável a adjudicação e assinatura contratual. 

 

É a decisão. 

Publique-se. 

 Campina Grande, em 07 de julho de 2021. 

 

 

FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA  
Diretor Regional do SESI/DR/PB 

EULER DE SOUZA SALES  
Diretor Regional do SENAI/PB 

 

 


