
 

 

AO SESI-PB e SENAI-PB 

 

Ref.:   Processo de Licitação nº 035/2021 

Pregão Administrativo SESI nº 0202/2021 

Pregão Administrativo SENAI nº 018/2021 

 

LOCALIZA RENT A CAR S/A, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob 
o n.º 16.670.085/0001-55, com sede na Avenida Bernardo Vasconcelos, 377, Cachoerinha vem, 
respeitosamente, por seu representante, com fulcro na cláusula 10 do Ato Convocatório e 
consoante expressa manifestação de vontade registrada, apresentar  
 

 
RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
Pela habilitação da empresa FLAVIO HENRIQUE MORAIS MIRANDA EIRELI, razões 

de fato e de direito a seguir expostas, as quais requer sejam admitidas, para declarar procedente 
o pedido adiante formalizado.   
 
 
I – DA TEMPESTIVIDADE 
 

Considerando que foi acolhida a manifestação da intenção de recurso no dia 
15/06/2021 e prazo limite para registro de recurso, nos termos da Ata do certame do da cláusula 
14 do edital, o prazo para interposição do recurso encerra-se em 18/06/2021, de modo que o 
presente Recurso é tempestivo.  
 
 
II – DESCONSIDERAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO NA CLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO 
ATENDE AS DETERMINAÇÕES DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
O SESI-PB e o SENAI-PB publicaram o Edital de abertura para o certame licitatório, 

na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é o : 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, conforme descrito no Anexo I, parte integrante 
do Edital.  

 
O Edital, documento vinculativo, define todas as condições necessárias à 

habilitação ao Pregão, assim como aquelas atinentes à execução do contrato a ser firmado com 
o vencedor da licitação. E além do edital, foi definido que o Pregão seria regulamentado pela Lei 
Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais 3.555/2000, 5.450/2005 dentre outros.  

 
O Ato Convocatório, prevê, para o perfeito cumprimento do objeto, a empresa 

CONTRATADA deverá disponibilizar uma ferramenta de gestão de contrato através da web, 
como também Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 24 horas (clausula 1.14 do Edital).  

 
Ocorre que, a Empresa declarada vencedora não possui os requisitos mínimos e 

obrigatórios previstos no Edital. 
 
Assim, é que, para surpresa da ora Recorrente, em desconformidade com o Ato 

Convocatório e as determinações legais, o órgão declarou como vencedora a empresa que não 



 

 

atendeu as condições mínimas para habilitação ou ao menos necessitam de diligência prévia 
para comprovação de que possuem as ferramentas requeridas no ato Convocatório. 

 

Cumpre, inicialmente, esclarecer que diante do silêncio do regulamento do 

SESI/SENAI, temos por pertinente a analogia e aplicabilidade da Lei que “estabelece normas 

gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios”, Lei n° 8.666/1993.  

  

Assim, vemos que o uso da analogia se dará quando houver à necessidade de uma 

interpretação mais complexa, para se preencher as lacunas que o regulamento não informar.  

  

Desta feita, é claro que a Lei 8.666 é subsidiária ao regulamento do SEBRAE e, por 

tanto, sua utilização é perfeitamente válida e legal, razão pela qual é inequívoco que, a legislação 

é clara e ampla quando à vinculação ao instrumento convocatório: 

 

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. 

    
Em sede jurisprudencial, cabe colacionar o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:  
   

A Administração Pública não pode descumprir as normas legais, tampouco as 
condições editalícias, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório (Lei 8.666/93, art.41) REsp nº 797.179/MT, 1ª T., rel. Min. Denise 
Arruda, j. em 19.10.2006, DJ de 07.11.2006)” “Consoante dispõe o art. 41 da Lei 
8.666/93, a Administração encontra-se estritamente vinculada ao edital de 
licitação, não podendo descumprir as normas e condições dele constantes. É o 
instrumento convocatório que dá validade aos atos administrativos praticados no 
curso da licitação, de modo que o descumprimento às suas regras deverá ser 
reprimido. Não pode a Administração ignorar tais regras sob o argumento de que 
seriam viciadas ou inadequadas. Caso procedimento licitatório, jamais ignorá-las.   
  
RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. LEILÃO. EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. - O Princípio da 
Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei 
entre as partes, devendo os seus termos ser observados até o final do certame, vez 
que vinculam as partes.5  
  



 

 

O Edital é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da Administração 
Pública quanto dos licitantes1. Nesta toada, a observância de todos os seus termos é imperiosa, 
sob pena de macular todo o procedimento licitatório.  
 

Neste ponto, considerando tanto a obrigação legal, bem como obrigação prevista 
no instrumento convocatório, impende registrar que a Administração Pública, ao atuar, produz 
um ato jurídico típico – o ato administrativo – cuja característica mais essencial é a subordinação 
absoluta à lei.  No caso em tela, todavia, como asseverados linhas acima, esta obrigação não foi 
cumprida, profanando assim, o princípio da legalidade e da vinculação ao edital. 
 

Como sabido, o princípio da legalidade, em sua aplicação à Administração Pública, 
versa a necessária vinculação daquela à letra da Lei. Nesse sentido, segundo EGON BOCKMANN2, 
o Princípio da Legalidade significa: 

 
O princípio da legalidade significa que a Administração está circunscrita a 
cumprir, com exatidão e excelência, os preceitos normativos de direito positivo. 
A norma legal outorga competência específica ao agente público e define os 
parâmetros de sua conduta. Todo o plexo de competência administrativa do Estado 
deve vir preestabelecido em lei. Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal já 
firmou que ‘a Administração Pública, em toda a sua atividade, está sujeita aos 
mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de invalidade do 
ato e responsabilidade de seu autor. Qualquer ação estatal sem o correspondente 
amparo legal, ou que exceda ao âmbito demarcado pela lei, é injurídica e expõe-se 
à anulação, pois a eficácia de toda a atividade administrativa está condicionada ao 
atendimento da lei: na Administração Pública não há liberdade nem vontade 
pessoal, e só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

 
Nesse mesmo diapasão são os ensinamentos do Ilustríssimo Professor Carlos Roberto Siqueira 
Castro3: 

 
Considerando que o Estado se autolimita, pela ordem jurídica presidida pela 
Constituição, força é convir que a Administração Pública se subordina por 
igual e inteiramente ao princípio da legalidade, curvando-se sobretudo às 
normas e regulamentos que tenha ela própria editado. Noutras palavras, as 
decisões e atos administrativos, quando revestidos de validade no sistema 
normativo em que se enquadra a organização administrativa do Estado, 
vinculam tanto a Administração quanto os administrados. 
(...) 
O princípio de que o Poder Público subordina-se às regras que venha a editar 
segundo os procedimentos traçados pela legalidade constitucional é a 

 
1 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Licitações e contratos administrativos. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 42 

2MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo – Princípios Constitucionais e a Lei 

9.784/1999. São Paulo, Editora: Malheiros. 2ª Edição. 2003. Pág. 75/76. 

3 CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, in O Devido Processo Legal e os 

Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, Forense, p. 335 e 336,  Rio 

de Janeiro, 2005 



 

 

conseqüência mais exuberante do Estado de Direito, calcado no primado da 
lei. 
 
Resta cristalino, portanto, que a Empresa declarada vencedora NÃO possui os 

requisitos mínimos previstos em Edital para atender ao objeto do presente certame e, 
portanto, não pode ser declarada como vencedora. 

 
 

III – DA INABILITAÇÃO DA EMPRESA NOVA TURISMO LTDA ME 
 
  Sabe-se que, para o lote em comento, a Empresa NOVA TURISMO LTDA ME 
figurou como segundo colocada na oferta de preços. Contudo, como também é sabido, a 
Empresa, na etapa de habilitação, foi INABILITADA, na concorrência pelo lote 02, em virtude da 
apresentação do documento disposto no item 6.3, alínea ‘’d’’, do Edital, com prazo de validade 
vencido. 
 
  Desta feita, com base nos princípios de celeridade e efetividade à Administração 
Pública, ainda que os envelopes não tenham sido abertos, é provável que apresentem a mesma 
documentação vencida, e, portanto, a Empresa também seria inabilitada para o presente lote 
(lote 01), motivo pelo qual ensejaria a convocação do terceiro colocado. 
 
 
IV – CONCLUSÃO E PEDIDOS 
 

Diante todo o exposto, evidencia-se que a empresa declarada vencedora não 
atende as determinações do edital as quais o SESI e SENAI e todas as licitantes encontram-se 
vinculadas, pelo princípio de vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo da 
proposta.  

 
Pelas razões de fato e de direito expostas, a LOCALIZA requer que o presente recurso seja 
conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade da habilitação da empresa FLAVIO 
HENRIQUE MORAIS MIRANDA EIRELI, a inequívoca inabilitação da segunda colocada e 
consequentemente convocação do terceiro colocado.  

 

 
Nestes termos, 
 
Pede deferimento. 

 
 

Belo Horizonte, 18 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________________ 

    LOCALIZA RENT A CAR S/A 
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