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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 

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

prestação de serviço de locação de veículos (passeio e utilitário), sem motorista, com o 

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

Regional da Paraíba. 

 

EDITAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EXIGÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE 01 (UM) 
VEÍCULO PARA CADA ITEM DO EDITAL. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 272 DO TCU. 
RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE. DECISÃO PELO 
CANCELAMENTO DO PREGÃO Nº 060/2019 DO 
SESI/SENAI/DR/PB NOS TERMOS DO ART. 40 DO 
RLC. 
 
 
 

I. DA SINÓPSE FÁTICA PROCESSUAL. 

 

Em breve síntese do caderno processual concernente ao Pregão Presencial Nº. 

060/2019 do SESI/SENAI/DR/PB, depreende-se que se trata de procedimento 

administrativo para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 

locação de veículos (passeio e utilitário), sem motorista, com o objetivo de atender as 

necessidades das unidades do SESI/SENAI - Departamento Regional da Paraíba. 

Desse modo, o Edital de Licitação fora publicado no jornal no dia 15 de outubro 

de 2019, prevendo como condição complementar de habilitação do licitante a 

apresentação de documentação de veículo, especificando a sua marca e modelo, ano 

de fabricação e placa do veículo, em nome da empresa licitante, sob pena de 

desclassificação do certame licitatório, conforme item 2 do Anexo II. 

A Sessão Pública do Pregão Nº 060/2019 fora realizado no dia 25 de outubro de 

2019, comparecendo as empresas LOCALIZA RENT A CAR S.A. e NOVA TURISMO 

LTDA ME, sendo suspensa por prazo indeterminado para análise pormenorizada das 

propostas apresentadas pelas empresas licitantes. 

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

     Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR. 
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II. DA DECISÃO. 

 

Compulsando os autos do processo administrativo, verifica-se que o Edital do 

Pregão nº 060/2019 do SESI/SENAI/DR/PB estabelece como critério complementar de 

classificação das propostas de preço a comprovação prévia de veículos no nome da 

licitante, levando-se em consideração cada item específico descrito no instrumento 

convocatório, conforme se extrai do Item 2 do Anexo II, vejamos: 

 

. Requisitos complementares para proposta comercial.  

a) As empresas deverão apresentar a indicação de MARCA e 

MODELO, ANO DE FABRICAÇÃO e PLACA DO VEÍCULO do veículo, 

em nome da empresa licitante, sob pena de desclassificação do item 

ou proposta apresentada. 

Observação 1: A quantidade de veículos que trata a alínea anterior 
deverá ser de no mínimo 01 (um) para cada item que a empresa vier a 
concorrer, sendo vedada a inserção de um mesmo veículo para 
atender a itens distintos. 
Observação 2: Durante a execução contratual a empresa licitante não 
estará obrigada a disponibilizar o veículo indicado para fins de 
classificação da proposta, podendo entregar veículo diverso, desde 
que atenda integralmente os critérios estabelecidos neste Edital. 

 

Entrementes, o Tribunal de Contas da União firmou entendimento no sentido de 

que a exigência de comprovação prévia de veículos no nome específico das empresas 

licitantes como critério de classificação das propostas de preço frustraria o princípio da 

competitividade do certame licitatório, conforme se depreende do Acordão Nº. 4991 do 

TCU, ipsis litteris: 

 

A EXIGÊNCIA DE RELAÇÃO DOS VEÍCULOS A SEREM ALOCADOS 
NO CONTRATO, COM RESPECTIVOS DADOS TÉCNICOS E 
CERTIFICADOS DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO 
(CRLV), SEJA PARA FINS DE HABILITAÇÃO, SEJA PARA FINS DE 
CREDENCIAMENTO DA LICITANTE, TEM CARÁTER RESTRITIVO E 
NÃO ESTÁ PREVISTA NA LEI 8.666/1993. TAL EXIGÊNCIA DEVE SER 
FEITA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O edital (subitens 2.8, 3.2, 
4.3 'b', 7.3.4, 7.3.5 e 7.4 'a') exigiria, seja para fins de credenciamento, 
seja para fins de habilitação, que as licitantes apresentassem 
atestado de vistoria dos veículos a serem alocados no contrato 
emitido pela administração, bem como relação de veículos, com 
respectivos dados técnicos e CRLV, e que caracterizaria exigências 
de caráter restritivo não previstas na Lei 8.666/1993; argumenta, 
ainda, que a legislação demandaria apenas a declaração formal de 
disponibilidade dos veículos e que seriam exigíveis quando da 
assinatura do contrato, consoante a jurisprudência desta Corte de 
Contas, por implicarem custos. 
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Na mesma trilha cognitiva o Acórdão Nº. 828/2018 do Plenário do Tribunal de 

Contas da União:  

 
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. COMPROVAÇÃO DA 
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS NOVOS NA MESMA QUANTIDADE DO 
OBJETO EDITALÍCIO. ADJUDICAÇÃO POR PREÇO GLOBAL EM VEZ 
DE ADJUDICAÇÃO POR ITEM. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 
OITO DIAS ÚTEIS PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, APÓS 
A REPUBLICAÇÃO DO EDITAL. INDEVIDAS EXIGÊNCIAS PARA A DE 
HABILITAÇÃO TÉCNICA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A ANULAÇÃO 
DA LICITAÇÃO. CIÊNCIA. AUDIÊNCIAS.  

5.1.2. De cara, observa-se que a referida exigência ainda perdurou 
mesmo após a republicação do edital. 
5.1.3. Apesar de não mais exigir apresentação de cópia da CRLV dos 
veículos novos (alínea ‘i’ do item 10.6 do edital original), ao continuar 
exigindo a apresentação de ‘100% do total da frota do DSEI LESTE, 
da qual o licitante terá que comprovar que possui em seu nome e 
disponível para execução imediata do serviço’ (alínea ‘i’ do item 10.6 
do edital retificado), ainda pressupõe que os concorrentes deveriam 
comprovar possuir vários veículos novos, conforme descrição 
contida no item 7.1. 
 

Acerca da conceituação do princípio licitatório da competitividade, destaca-se a 

Obra Licitações e Contratos Orientações e Jurisprudências do TCU (2010, p. 35), in 

verbis:  

Nos certames de licitação, esse princípio conduz o gestor a 
buscar sempre o maior número de competidores interessados 
no objeto licitado. Nesse sentido, a Lei de Licitações veda 
estabelecer, nos atos convocatórios, exigências que possam, 
de alguma forma, admitir, prever ou tolerar, condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo 
da licitação. 
 

No caso sub oculis, caracterizou-se como exigência editalícia restritiva do 

caráter competitivo da licitação a previsão do Item 2 do Anexo II do Pregão Nº. 

060/2019 do SESI/SENAI/DR/PB, que estabeleceu como critério de classificação das 

propostas de preço a comprovação de veículo, em nome da empresa licitante, 

indicando a marca, modelo, ano de fabricação e placa do veículo. 

Sobreleva-se, que o instrumento convocatório exigiu que as empresa 

proponentes apresentassem documento de propriedade dos veículos, como por 

exemplo o Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), distinto para 

cada item que a empresa viesse a concorrer no certame, restringindo e frustrando 

ainda mais o caráter competitivo da licitação.  
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Ressalta-se, que tal imposição antecipada impõe aos licitantes um custo 

antecipado vultuoso, contribuindo para impedir que eventuais interessados no certame 

apresentem proposta, tendo em vista sua exigência como critério de classificação, 

violando, portanto, a Súmula Nº. 272 do Tribunal de Contas da União, ipsis literris: 

 

SÚMULA Nº 272/2012: No edital de licitação, é vedada a 
inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de 
pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham 
de incorrer em custos que não sejam necessários 
anteriormente à celebração do contrato. 

 
Decerto que a exigência da comprovação da propriedade ou posse de veículos, 

será de fato necessária, desde que fixada para momento posterior ao certame 

licitatório, ou seja, no momento da efetiva contratação do licitante vencedor, sendo 

vedada a obrigação de apresentá-la para fins de credenciamento, habilitação ou 

classificação, sob pena de frustrar o caráter competitivo da licitação. 

Desse modo, com vistas a cumprir o vasto acervo jurisprudencial e sumular do 

Tribunal de Contas da União, torna-se imperiosa a necessidade de cancelar o certame 

licitatório relativo ao Pregão de locação de veículo, tendo em vista o vício insanável de 

desenvolvimento válido e eficaz do referido certame. 

Nesta senda, o art. 40 do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI/SENAI prevê a hipótese de cancelamento do certame licitatório antes da 

assinatura do instrumento contratual, desde que devidamente justificado e assegurado 

à possibilidade no Edital: 

Art. 40. Os instrumentos convocatórios deverão assegurar ao 
SESI/SENAI o direito de cancelar a licitação, antes de 
assinado o contrato, desde que justificado. 

 

Nesse diapasão, a alínea “b” do item 19.4 do Edital do Pregão Nº 060/2019 do 

SESI/SENAI assegura o direito de cancelar o certame licitatório antes da assinatura do 

instrumento contratual, através de realização de juízo de oportunidade e conveniência 

devidamente justificado no processo administrativo. 

Logo, torna-se justificável o cancelamento da licitação em razão da exigência 

de comprovação da propriedade de 01 (um) veículo para cada item, com critério de 

classificação da proposta, o que viola o princípio licitatório da competitividade, assim 
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como o entendimento entabulado na Súmula Nº 272/2012 do Tribunal de Contas da 

União.  

 

III. CONCLUSÃO.  

 

Ante o exposto, por tudo que consta no caderno processual, DECIDIMOS pelo 

cancelamento do Pregão Presencial Nº 060/2019 do SESI/SENAI, nos termos do art. 

40 do Regulamento de Licitações e Contratos. 

 

Campina Grande/PB, em 18 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA MARINALDA ADJUTO LEITE 
Diretor Regional do SESI/PB Diretora Regional do SENAI/PB 

 

 

 
 

 


