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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº: 12.00274.2018
Modalidade: Pregão em sua forma Eletrônica, nº 013/2019 
Empresa Recorrente: NISSEY MOTORS LTDA
Recorrido: PREGOEIRA e EXPERT COMERCIO, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS EIRELI.
Objeto:  AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULOS,  visando atender  a  Secretaria
Municipal de Assistência Social e da Família– SEMASF.

Trata-se  de  Recurso  interposto  pela  empresa  NISSEY
MOTORS LTDA,  inscrita no CNPJ sob o nº 04.996.600/0001-02, Pessoa
Jurídica de Direito Privado, com sede a Rua da Beira n. 7670 Bairro
Jardim Eldorado – Porto Velho Rondônia, perante a Superintendência
Municipal  de  Licitações.  As  razões  recursais  endereçadas  a  esta
Pregoeira  e  a  licitante  declarada  vencedora  EXPERT  COMERCIO,
SERVICOS  E  INTERMEDIACAO  DE  NEGOCIOS  EIRELI refere-se  ao  Pregão
Eletrônico nº 013/2019.

Em  análise  esta  Pregoeira  apresenta  os  seguintes
entendimentos:

I. DA TEMPESTIVIDADE

Os subitens 11.2 e 11.2.2 do edital assim determina:

11.2. Declarado  o  vencedor,  a  Pregoeira  abrirá
prazo de, no mínimo, 30 minutos,  durante o qual,
qualquer  licitante  poderá,  de  forma  imediata  e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recurso.

11.2.2. Acolhimento do recurso será concedido prazo
de  03  (três)  dias  para  apresentar  as  razões  do
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentar contrarrazões
em igual prazo, que começará a contar do término do
prazo do recorrente

Não obstante, o art. 26 do Decreto Municipal nº 10.300,
de 17 de fevereiro de 2006 assim leciona:

Art. 26.  Declarado o vencedor, qualquer licitante
poderá, durante a sessão pública, de forma imediata
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido
o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões
de  recurso,  ficando  os  demais  licitantes,  desde
logo,  intimados  para,  querendo,  apresentarem
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar
do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes
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assegurada  vista  imediata  dos  elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.

Considerando entender que o recurso já está interposto a
partir  do  acolhimento  da  intenção  de  recurso  pela  Pregoeira,
conforme os motivos consignados pelo recorrente em ata ou no sistema
eletrônico, devendo a Administração conhecer o recurso e examiná-lo,
mesmo quando desacompanhado das razões.

Desta  feita,  considerando  a  tempestividade  das  razões
apresentadas, recebo o presente recurso.

II. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Cumpre  dizer,  desde  logo,  que  as  decisões  tomadas  no
contexto  deste  processo  administrativo,  cujo  instrumento
convocatório é o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2019, estão em
perfeita  consonância  com  os  ditames  legais  que  norteiam  os
procedimentos  licitatórios,  com  os  princípios  constitucionais  da
Legalidade, da Razoabilidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da
Publicidade, da Eficiência e da Isonomia, e demais correlatos.

Partindo deste entendimento, a Administração deve atuar
primando não somente pela Legalidade como também pela Celeridade,
Publicidade e Isonomia em todos os seus atos, neles incluídos os
processos licitatórios. O interesse público demanda a eficiência da
Administração, a qual deve mostrar-se pronta tanto para acudir as
demandas da sociedade como para suprir as próprias necessidades.

Cumpridas as formalidades legais, registra-se que foram
cientificados todos os demais licitantes participantes da existência
e  tramitação  do  respectivo  Recurso  Administrativo  interposto,
abrindo-lhes vistas à apresentação de contrarrazões. 

III. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

III.1 - EM FACE DA DESCLASSIFICAÇÃO PELA PREGOEIRA:

Alega a Recorrente:

A fim de interpor RECURSO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA
EMPRESA  NISSEY  MOTORS  LTDA,  INSC.
CNPJ:04.996.600/0001-02, nos termos do inciso III e
IV do art.1º e no inciso III do art.5º da CF; pelas
razões  a  seguir,  requerendo  para  tanto  sua
apreciação, julgamento e admissão. 
01 –Ocorrer que a empresa NISSEY MOTORS LTDA, INSC.
CNPJ:04.996.600/0001-02,  apresentou  proposta
comercial  e  habilitação  de  acordo  com  edital  e
anexos: Sistema: convocação conforme abaixo. 
Em 27/02/2019 

 Os prazos de acordo com a regra constante do
art. 110 da Lei nº 8.666/93, ou seja, exclui-
se  o  dia  do  início  e  inclui-se  o  do
vencimento... 
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 Novo  Código  de  Processo  Civil,  passou  a
prever, em seu art. 219, que: “na contagem de
prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo
juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. 

 Novo Código de Processo Civil estabeleceu em
seu art. 15 que: "na ausência de normas que
regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código
lhes  serão  aplicadas  supletiva  e
subsidiariamente", de forma que sua aplicação
poderá suprir lacunas decorrentes de outras
leis especiais. 

 Ademais esta empresa não possui em sua cadeia
produtiva,  empregados  executando  trabalho
degradante ou forçado, nos termos do inciso
III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º
da Constituição Federal. 

 Carga horária aplicada no comercio em geral e
de 8 (oito) horas diária; considerando que o
chamamento  ocorreu  em  27/02/2019
11:22:53:704; dai aplicando o que norteia o
NOVO CPC; seria HORAS ÚTEIS, pelo principio
da  imparcialidade  e  transparecia  da  coisa
pública. 
(...)

Em  primeiro lugar,  ressalta-se o  entendimento de
que o formalismo deve necessariamente ceder espaço
à economicidade, especialmente no âmbito do  Pregão
eletrônico,  principalmente  quando  determinada
inobservância  formal  não  implicar  em  prejuízos
(como no presente caso). Veja-se: 

1.  O  procedimento  licitatório  na  modalidade  de
pregão  eletrônico  foi  criado  para  atender  as
necessidades  de  dar  maior  celebridade  a
Administração  em  certames  licitatórios,  cuja
finalidade  maior  é  selecionar  a  proposta  mais
vantajosa para a Administração, não se admitindo,
contudo, excesso de formalismo (STJ – MS 5.869/DF,
DJ: 07.10.2002. Rel. Ministra LAURITA VAZ/REsp nº
1.190.793/SC, DJe 08/09/2010, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA  /  TRF  5ª  REGIÃO  –  AG111906/PE,  DJE
03/02/2011.  Relator:  DES.  FED.  FRANCISCO  BARROS
DIAS).
Processo AC 00020304720124058201 
AC – Apelação Civil – 555169 
Relator (a) Desembargador Federal Francisco Barros
Dias 
Sigla do órgão TRF5 
Órgão julgador Segunda Turma 
Fonte DJE – Data: 04/04/2013 – Página: 227 
Decisão UNÂNIME 
Ementa 
ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  PREGÃO.  OFERTA  MAIS
VANTAJOSA.  MENOS  FORMALIDADE.  CARÁTER  COMPETITIVO
DO CERTAME. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 
5. A finalidade maior do procedimento licitatório
é  selecionar  a  proposta  mais  vantajosa  para  a
Administração, o que foi alcançado no caso, pois os
meros erros formais não causaram qualquer prejuízo
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a  competitividade  do  certame,  nem influenciaram
na elaboração das propostas. [...]
Processo  APELREEX  200981000168852  APELREEX  –
Apelação / Reexame necessário – 17015
Relator  (a)  Desembargador  Federal  Manoel  Erhardt
Sigla do órgão TRF5
Órgão julgador Primeira Turma 
Fonte: DJE – Data: 15/09/2011 
Decisão UNÂNIME 
Ementa 
[...] 
3. Inexistindo, na hipótese, prejuízo visível aos
participantes  e,  especialmente,  à  Administração,
não  se  mostra  razoável  excluir  a  impetrante  do
certame,  sob  pena  de  se  priorizar  um  rigorismo
formal  injustificado,  ofensivo  à  primazia  do
interesse  público,  que,  dentre  outros  aspectos,
compreende a busca pela contratação mais vantajosa
para o Poder Público. Procedentes do STJ e deste
TRF da 5ª Região. 4. Apelação da UNIÃO e remessa
oficial improvidas (gn).
CONCLUSÃO
Conforme explicitado, os fundamentos jurídicos que
fundamentam o presente recurso, tem a musculatura
necessária  para  direcionar  esta  r.  autoridade  à
retomada  da lisura do processo. 
Desse  modo,  face  a  remansosa  jurisprudência
aplicada  e  vasta  doutrina  administrativa   que
apoia a ampla competitividade,  outra  solução  não
há senão o acolhimento do RECURSO, para que seja
reformada a decisão, determinando a modificação do
vencedor para que seja também aceito. 
DO PEDIDO
Aduzidas  as  razões  que  balizaram  o  presente
recurso,  este,  requer  com  supedâneo  na  Lei  nº.
8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como as
demais  legislações  vigentes,  o  recebimento,
análise  e  admissão  do  RECURSO  em  tela;  termos
pedimos  reconsideração  C/C.  art.  662  do  Código
Civil. 

Agindo  assim,  estas  são  as  únicas  formas  de  se
recuperar a característica essencial da disputa e a
segurança jurídica. 
Caso  não entenda  pelo presente  recurso, pugna-se
pela  emissão  de  parecer,  informando  quais  os
fundamentos  técnicos  e  legais  que  embasaram  a
decisão;  submetendo  ao  crivo  da  autoridade
superior. 
Nestes Termos, Pede Deferimento. 
Atenciosamente, 

III.2 - EM FACE DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA EXPERT COMERCIO, SERVICOS
E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI:

Alega a Recorrente:

(...)
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A fim de interpor RECURSO EM FACE DA HABILITAÇÃO DA
EMPRESA EXPERT COMERCIO, SERVICOS E INTERMEDIACAO
DE NEGOCIOS EIRELI, INSC. CNPJ:28.480.709/0001-50,
pelas razões a seguir, requerendo para tanto sua
apreciação, julgamento e admissão. 
01  –  Ocorrer  que  a  empresa  EXPERT  COMERCIO,
SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI, INSC.
CNPJ:28.480.709/0001-50,  apresentou  proposta
comercial em desacordo com edital e anexos: 
ANEXO II DO EDITAL 
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 191/SML/2018
3.3. CONDIÇÕES DE ENTREGA 
3.3.1. O primeiro emplacamento deverá ser na cidade
de  Porto  Velho,  Certificado  de  Registro  e
Licenciamento  de  Veículo  em  nome  da  Secretaria
Municipal  de  Assistência  Social  e  da  Família  –
SEMASF, CNPJ nº 05.903.125/0001-45,...... 
Veiculo  ofertado  atende,  conforme  ficha  técnica
apresentada  pelo  próprio  licitante.  Portanto,  em
sua proposta oferece veículo 2018/2019. 
Anexo  I Termo  referencia exigi  Veículo automotor
FLEX, “NOVO”, modelo do ano da compra, tipo 
“Sedan”,.....”; considerando que estamos no mês de
março de 2019. 
EXPERT  COMERCIO,  SERVICOS  E  INTERMEDIACAO  DE
NEGOCIOS EIRELI, empresa concessionária credenciada
pela RENAULT DO BRASIL. 

02 – Da Lei Ferrari a seguir: 
Em  recente  julgamento,  a  Defensoria  Publica  do
estado  de  Rondônia/DPE-RO;  proferiu  a  seguinte
decisão: 
Defensoria Pública do Estado de Rondônia/DPE 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2018/CPCL/DPE/RO
Processo Nº: 3001.0954.2017/DPE-RO 
UASG: 926224 / http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?
url=/livre/Pregao/ata0.asp 
Data e hora abertura: 08 de fevereiro de 2019 as
10:00 horas / DF 

“A  licitante  não  é  autorizada  com  concessão  de
comercialização fornecida pelo fabricante, que, de
acordo com a Lei nº 6.729/1979  (Lei Ferrari), bem
como  a  Decisão  nº  027/2013  do  TCE-RO,  faz-se
necessário por se tratar de aquisição de veículos
zero quilômetro”.
Licitante: STATUS CONSTRUCOES, COMERCIO E  SERVICOS
LTDA, CNPJ: 16.724.264/0001-28.

  (....) 

Aqui outra decisão acertada do ente público:

ADENDO MODIFICADOR I 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 555/2018/SUPEL/RO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0041.252666/2018-01 
OBJETO: Aquisição de Veículos 0km, (01) um Veículo
Tipo Van 0km e (01) um Veículo Tipo Administrativo
0km,  para  atender  as  necessidades  da  SEDI/RO,
conforme  especificação  completa  no  Termo  de
Referência – Anexo I deste Edital. 
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Data de Abertura: 12/03/2019 às 11h00min (horário
de Brasília – DF). 
UASG-925373 / www.comprasnet.gov.br
III - FICA INCLUSO NO EDITAL O ITEM 21.23, A SABER:
21.23. Será aplicado no que cabe a LEI No 6.729, DE
28 DE NOVEMBRO DE 1979.
  
A  Deliberação  CONTRAN  n.º  64,  de  30  de  Maio  de
2008,  em  seu  Anexo,  define  “veículo  novo” como
“veículo de tração, de carga e transporte coletivo
de  passageiros, reboque  e semi-reboque,  antes do
seu registro e licenciamento” (grifos nossos).
Ainda  que  a  citada  Deliberação  trate  de  regras
dirigidas  a  ônibus,  caminhão  ou  trator,  não  se
pode  perder  de  vista  o  disposto  no  art.  2º
da Lei n.º 6.729/79 (Lei Ferrari), que conceitua
como  veículo  automotor,  de  via  terrestre,  “o
automóvel, caminhão, ônibus, trator, motocicleta e
similares” (grifos nossos).
Assim, a análise sistemática desses normativos nos
permite  concluir  que  a  definição  utilizada  pelo
CONTRAN,  para veículos  novos, também  é aplicável
para  automóveis,  pois,  logicamente,  não  faria
sentido  que  o  legislador  criasse  definições
distintas de veículos novos para caminhão, ônibus e
trator  e  outra  apenas  para  automóvel,  já  que,
segundo a Lei n.º 6.729/79 (lei Ferrari), são todos
veículos automotores. 
O  art.  1º  da  Lei  Ferrari  deixa  claro  que  “a
distribuição  de  veículos  automotores,  de  via
terrestre,  efetivar-se-á  através  de  concessão
comercial  entre  produtores  e  distribuidores”
(grifamos). Além disso, o inciso II, do art. 2º da
mesma norma, define distribuidor com sendo a  “(…)
a  empresa  comercial  pertencente  à  respectiva
categoria econômica, que realiza  a comercialização
de veículos automotores, implementos e componentes
novos, presta assistência técnica a esses produtos
e exerce outras funções pertinentes à atividade;”
(grifamos). 
(…)
Em  relação  ao  conceito  de  veículos  novos  (zero
quilômetro),  adota  o  entendimento  constante  do
Anexo  da  Deliberação  CONTRAN  nº  64/2008.  Assim,
serão  considerados  veículos  novos  (zero
quilômetro)  aqueles  ofertados  por  concessionária
autorizada  pelo  fabricante  ou  pelo  próprio
fabricante. 
03 - 
(Destaques meus). 
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
também  já  se  manifestou  sobre  o  tema.  No
julgamento da Apelação Cível/Reexame Necessário nº
1.0518.15.000850-7/001, da 8ª Câmara Cível, julgada
em 1º/12/2016, a Relatora, Desembargadora Ângela de
Lourdes Rodrigues, fixou o ponto controvertido do
recurso nos seguintes termos: 
In  casu,  a  controvérsia  restringe-se  ao  fato  de
ser  ou  não  possível  que  a empresa que não seja
fabricante  de  veículo  automotor  participe  do
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processo licitatório para aquisição de veículo “0
Km”. 
(...) 
O  Tribunal  de  Contas  da  União  já  manifestou
entendimento contrário à pretensão do denunciante,
no Acórdão nº 4572/2013, do Colegiado da Segunda
Câmara, no qual a transferência de propriedade do
veículo, com o emplacamento anterior à alienação à 
Administração  Pública,  foi  determinante  para  a
caracterização do bem como usado: 
Os elementos contidos nos autos, distintamente do
que  alegou  aquele  ex-Prefeito,  autorizam  a
conclusão  de  que  o  veículo  adquirido  pela
Prefeitura  era  usado.  Não  se  pode  acatar  a
alegação  do  responsável  no  sentido  de  que  “se
tratou  de  veículo  adquirido  zero  quilômetro,  o
qual ainda não havia sido emplacado/licenciado no
órgão de trânsito”. Por meio de consulta ao site do
Detran/MT,  o  Sr.  Auditor  verificou  que,  em
15/10/2002,  havia  sido  solicitada  a  “Mudança
Município  da  Placa”  e  a “Transferência  de
Propriedade” do veículo para o município,  “pois o
‘Proprietário Anterior’ era ‘SANTA 
Ademais  Sr(a) Pregoeiro(a);  faça uma  pesquisa na
JUCER/RO,  ou  no  Estado  origem  da  empresa  EXPERT
COMERCIO,  SERVICOS  E  INTERMEDIACAO  DE  NEGOCIOS
EIRELI,  CNPJ:28.480.709/0001-50;  se  há
CONCESSIONARIA de veículos homologadas/credenciadas
por  qualquer  fabricante;  que  se  enquadra  na  LEI
123/2006. 
Devo informar que, com a integração do DETRAN/RO ao
SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME/SNG; quando ocorrer um
faturamento  para  CNPJ  de  qualquer  FEDERAÇÃO  do
Brasil;  O CONTRAN  direcionar para  aquela unidade
Federativa as informações do RENAVAN; ou seja, o(s)
veículo(s)  ora  adquiridos  por  empresa  não
credenciadas  por  fabricantes;  deve  emplacar  o(s)
veículo(s) automotores naquele Estado onde consta
sede da empresa. 
Para maiores informações oficialize ao DETRAN/RO,
acerca  dos  fatos  aqui  elencados;  referente  ao
RENAVAN. 
CONCLUSÃO
Conforme explicitado, os fundamentos jurídicos que
fundamentam o presente recurso, tem a musculatura
necessária  para  direcionar  esta  r.  autoridade  à
retomada da lisura do processo. 
Desse  modo,  face  a  remansosa  jurisprudência
aplicada e vasta doutrina administrativa que apoia
a  ampla  competitividade,  outra  solução  não  há
senão  o  acolhimento  do  RECURSO,  para  que  seja
reformada a decisão, determinando a modificação do
vencedor para que seja também aceito. 
DO PEDIDO
Aduzidas  as  razões  que  balizaram  o  presente
recurso,  este,  requer  com  supedâneo  na  Lei  nº.
8.666/93  e suas  posteriores alterações,  bem como
as  demais  legislações  vigentes,  o  recebimento,
análise e admissão do RECURSO em tela, para que o
ato seja retificado no assunto ora recursal. 
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Agindo  assim,  estas  são  as  únicas  formas  de  se
recuperar a característica essencial da disputa e a
segurança jurídica. 
Caso  não entenda  pelo presente  recurso, pugna-se
pela  emissão  de  parecer,  informando  quais  os
fundamentos  técnicos  e  legais  que  embasaram  a
decisão;  submetendo  ao  crivo  da  autoridade
superior. 
Nestes Termos, Pede Deferimento. 
Atenciosamente, 

IV. CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Em suas contrarrazões a empresa Recorrida argumenta ter
respeitado todos os princípios basilares da licitação e dos atos
administrativos,  mormente  o  da  legalidade,  o  da  isonomia,  o  da
vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento objetivo.

 
E  defende  e  pratica  os  princípios  constitucionais  do

contraditório e da ampla defesa, bem como respeita o direito de
petição, questionamento e impugnação. Nesse sentido, tem-se que a
Lei Federal nº 6.727/79, conhecida como Lei Ferrari, não restringe a
venda de veículos novos apenas por concessionárias.

Quanto a questão do primeiro emplacamento no Município, a
empresa recorrida alega está capacitada a realizar a transação de
compra  e  venda  de  carros  novos,  0km,  sem  que  tal  operação  se
restrinjam as concessionárias.

Com relação à capacidade da empresa arrematante, EXPERT
COMERCIO SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS, esta foi comprovada
através da apresentação dos documentos de habilitação.

Com relação ao Ato Constitutivo da empresa, devidamente
registrado pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, consta como
objeto  social  o  Comércio  a  varejo  e  atacado  de  automóveis,
camionetas,  caminhões,  reboques  e  utilitários  novos  e  usados,
locação  de  automóveis  e  promoção  e  intermediação  de  vendas  e
negócios em geral.

Além  disso,  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídico,
consta do código e descrição das atividades econômicas secundárias o
código 45.11-1-01: comércio a varejo de automóveis, camionetas e
utilitários novos.

Além  também  da  realização  de  operações  Estaduais  e
Interestaduais,  junto  a  órgãos  Municipais  que  atestam  nossa
capacidade técnica no atendimento de veículos Zero Km através do
“Atestados de Capacidade Técnica” o qual foi incluso juntamente ao
processo  de  habilitação,  podendo  inclusive  ser  confirmado
diretamente no Município ou por meio de NF’s de Venda.

Diante  de  todo  o  exposto,  a  empresa  EXPERT  COMERCIO
SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS, comprova sua capacidade de
fornecimento dos produtos licitados.
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V. DA ANÁLISE:
V-A - DESCLASSIFICAÇÃO PELA PREGOEIRA:

De posse das razões e contrarrazões recursais, junto a
esta Superintendência Municipal de Licitações - SML, preliminarmente
gostaria de ressaltar que o presente certame licitatório seguiu na
íntegra os dispositivos contidos no instrumento convocatório.

Quando  o  edital  remete  suas  deliberações  às  leis
citadas  e  principalmente  nos  Princípios  Constitucionais  da
Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Publicidade e da
Eficiência, bem como Lei nº 10.520/02 regulamentadora da modalidade
Pregão, subsidiada pela Lei nº 8.666/93, art. 3º, assim determina:

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 lhe
são correlatos.  (Redação dada pela Lei nº 12.349,
de 2010). [Grifamos]

A  princípio  devemos  esclarecer  que  a  licitação  é  um
procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos sucessivos
coordenados, voltada de um lado, a atender o interesse público, e de
outro,  a  garantir  a  observância  dos  princípios  da  legalidade,
moralidade, isonomia, igualdade, bem como todos os princípios que
regem os procedimentos licitatórios, de modo que todos os licitantes
possam disputar entre si a participação em aquisições e contratações
que as pessoas jurídicas de direito público entendam realizar com os
particulares.

Ressalta-se que o presente certame licitatório seguiu na
íntegra os dispositivos contidos no instrumento convocatório. Sabe-
se que o julgamento de qualquer licitação deve ser fundamentado em
fatores concretos, exigidos pela Administração Pública em confronto
com  o  ofertado  pelas  empresas  licitantes,  dentro  dos  parâmetros
fixados no Instrumento Convocatório.

 Em apreciação aos argumentos apresentados pela empresa a
cerca de sua inabilitação, tal fato procede, pois vejamos:

    A empresa recorrente, foi convocada pelo chat de mensagem
do licitações-e no dia 27/02/2019, pelo prazo de 24 horas, ou seja
das 12h:22min do dia 27/02/2019 até às 12h:22 do dia 28/02/2019,
para  o  envio  da  documentação  e  proposta,  conforme  abaixo
explicitado:

27/02/2019 11:22:53:704 PREGOEIRO Conforme item 8.3.2 do Edital, convoco envio de Proposta adequada ao lance fi-
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nal e documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, SOB PENA DE DES-
CLASSIFICAÇÃO.

27/02/2019 11:24:53:406 PREGOEIRO

Mesmo que a Pregoeira ou Equipe de apoio realizem consulta para emissão do 
Balanço Patrimonial extraída do SICAF, conforme item 10.6.3.1, favor ficarem 
atentos ao item 10.5.5, apresentar junto ao Balanço atual as Demonstrações Con-
tábeis (INDICIES FIN

E  em  atendimento  ao  subitem  8.3.2  do  instrumento
convocatório, o qual dispõe:

“8.3.2. Será estipulado e informado pela pregoeira,
em campo próprio do sistema, o prazo para a empresa
melhor classificada, encaminhar a proposta ajustada
ao  lance  final  e  os  documentos  exigidos  para
habilitação ou documentos desatualizados no SICAF,
onde  deverão ser  escaneados dos  originais, estar
assinados,  rubricados,  e  enviados  via  correio
eletrônico, para o e-mail pregoes.sml@gmail.com;”

Considerando o princípio de vinculação ao Edital e julgamento
objetivo, por descumprimento do estabelecido no subitem 8.3.2, a
empresa  Nissey Motors Ltda, foi desclassificada, pois enviou suas
documentações e proposta de preços, fora do prazo estabelecido por
esta pregoeira, somente às 12h:40min do dia 28/02/2019, conforme
imagem abaixo:
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Oportuno acrescentar que as normas editalícias do Edital
do  Pregão  Eletrônico  n.  013/2019,  são  manifestamente  claras  em
relação ao prazo para o envio das documentações, o qual dispõe o
subitem 8.3.3:

8.3.3.  Se  a  documentação  exigida  não  estiver
completa  e  correta,  ou  contrariar  qualquer
dispositivo  deste  Edital  e  seus  anexos,  ou
descumprir o prazo estabelecido no subitem 8.3.2, a
Pregoeira considerara a proponente DESCLASSIFICADA.

Inconformada com o resultado da licitação, a recorrente
apresenta  intenção  de  recorrer  alegando  que  o  Novo  Código  de
Processo Civil, passou a prever, em seu art. 219, que: “na contagem
de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão
somente os dias úteis”, mas a convocação foi feita em horas, ou seja
24  horas  prazo  bem  razoável  para  os  licitantes  enviarem  suas
documentações e propostas.

Em atenção ao julgado do Tribunal de Contas da União, em
seu ACÓRDÃO Nº 2879/2014 – TCU – Plenário, o que dispões:

GRUPO II –  CLASSE VII – Plenário
TC 015.740/2014-5 
Natureza: Representação
Órgão:  Distrito  Sanitário  Especial  Indígena  de
Pernambuco (Ministério da Saúde)
Interessada: Teczap Comercio e Distribuição Ltda.
(08.619.872/0001-44)
Advogado constituído nos autos: não há.

SUMÁRIO:  REPRESENTAÇÃO.  PREGÃO  ELETRÔNICO  PARA
REGISTRO  DE  PREÇOS.  DESCLASSIFICAÇÃO  INDEVIDA  DA
MELHOR OFERTA OBTIDA NA FASE DE LANCES. PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  DETERMINAÇÃO  AO  ÓRGÃO  INTERESSADO  PARA
ANULAÇÃO DOS ATOS IRREGULARES, COM RESTABELECIMENTO
DO  CURSO  NORMAL  DO  CERTAME.  CIÊNCIA  AOS
INTERESSADOS.

RELATÓRIO

Adoto  como  relatório  a  instrução  produzida  no
âmbito da Secretaria de Controle Externo no Estado
de  Pernambuco  (Secex-PE),  a  qual  contou  com  a
anuência dos dirigentes da unidade técnica:

“INTRODUÇÃO

1. Cuidam  os  autos  de  análise  de  resposta  a
oitiva determinada pelo Ministro Relator Benjamin
Zymler  em  27/6/2014  (peça  17)  no  processo  de
representação em que foi concedida medida cautelar
e  que  trata  sobre  possíveis  irregularidades
ocorridas no Distrito Sanitário Especial Indígena,
vinculado  ao  Ministério  da  Saúde,  em  Pernambuco
(DSEI/MS/PE), Uasg 257047, relacionadas ao Pregão
Eletrônico  para  Registro  de  Preços  21/2014,
destinado  à  aquisição  de  nove  computadores  tipo
servidores de rede (...) (peça 3, p. 5-9).
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HISTÓRICO 

2. Após  a  elaboração  da  instrução  inicial  em
25/6/2014 (peça 14), o Exmo. Ministro Relator (peça
17) discordou da proposta apresentada pela Secex-PE
e determinou a concessão da medida cautelar, bem
como a realização de oitiva do Distrito Sanitário
Especial Indígena (Dsei), por todos os quatro itens
constantes do instrumento inicial de representação
(peça 1, p. 2), que são:

-  falta  do  endereço  eletrônico  para  o  envio  de
pedidos  de  esclarecimentos  e  impugnação  conforme
determina Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005;

-  desclassificações  sem  fundamento  em
desconformidade com Edital;

- recusa da intenção de recurso em desconformidade
com as recomendações do TCU;

-  aceitação  de  proposta  em  desconformidade  com
edital.

3. Em
particular,  o  despacho  do  Ministro  Relator,  de
27/6/2014 (peça 17, p. 2), centraliza sua decisão
pela concessão da medida acauteladora e pela oitiva
no fato de que a representante Teczap Comércio e
Distribuição Ltda., apesar de ter oferecido o menor
preço,  teve  sua  desclassificação  ocasionada  por
falhas do pregoeiro, uma vez que a empresa teria
sido convocada a enviar ‘anexo’ (peça 3, p. 19),
enquanto o pregoeiro a desclassificou ‘pelo motivo
de não ter enviado sua proposta em tempo hábil,
conforme item 10.1 do Edital’, termos divergentes
que não ‘permitiam à licitante detentora da melhor
oferta  compreender  o  objetivo  real  de  sua
convocação  no  momento  imediatamente  posterior  à
fase de lances’ (peça 17, p. 2).
4. O
despacho também expõe e esclarece que:

‘Ora, se é certo que a celeridade no processamento
da  licitação  é  um  dos  pressupostos  do  pregão
eletrônico, isso exige que a condução do certame
pelo pregoeiro se dê sempre de forma compreensível e
inequívoca, evitando mensagens cifradas ou truncadas
que induzam a erro os licitantes, mormente quando já
superada a fase de lances e as tratativas se dão com
os  detentores  das  propostas  em  princípio  mais
vantajosas para a Administração, como no caso.’

5. Além  da
falha acima exposta, o mesmo despacho ministerial
explicita que ainda haveria como ‘agravante o fato
de que, na sequência, o pregoeiro, extrapolando de
suas  competências,  apreciou  o  mérito  do  recurso
apresentado pela Teczap’.
6. Em  atendimento  ao  referido  Despacho,  foram
elaborados  os  Ofícios  676/2014-TCU/SECEX-PE  (peça
18), este dirigido à Secretaria Especial de Saúde
Indígena  em  Pernambuco,  e  677/2014-TCU/SECEX-PE
(peça 20), endereçado à Space Minas Distribuidora
Ltda.,  empresa  à  qual  havia  sido  adjudicado  o
objeto  da  licitação,  situação  consolidada  com  a
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homologação, em 9/6/2014 (peça 7). Os ofícios foram
devidamente recebidos pelos destinatários (peças 22
e 25).
7. Enquanto a empresa  Space Minas Distribuidora
Ltda.,  transcorrido  o  prazo  legal  para
manifestação,  manteve-se  silente,  o  Distrito
Sanitário Especial Indígena de Pernambuco (Dsei),
da Secretaria Especial de Saúde Indígena/Ministério
da  Saúde,  apresentou,  por  meio  do  seu  Ofício
697/2014 - DSEI-PE/ SESAI/ MS (peça 24, p. 1), o
Esclarecimento 1/2014- DSEI-PE/ SESAI/MS (peça 24,
p. 5-6), em resposta ao Ofício 676/2014-TCU/SECEX-
PE  (peça  18),  que  será  analisado  nos  próximos
parágrafos.

(…)

ACÓRDÃO Nº 2879/2014 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 015.740/2014-5. 
2. Grupo II – Classe de Assunto: VII - Representação
3. Interessada: Teczap Comércio e Distribuição Ltda.
(08.619.872/0001-44).
4. Órgão: Distrito Sanitário Especial Indígena de
Pernambuco (Ministério da Saúde)
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo
no Estado de Pernambuco (SECEX-PE).
8. Advogado constituído nos autos: não há.
9. Acórdão:
VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de
representação envolvendo possíveis irregularidades
na  condução,  pelo  Distrito  Sanitário  Especial
Indígena de Pernambuco, do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços 21/2014, destinado à aquisição
de equipamentos de informática,
ACORDAM  os  Ministros  do  Tribunal  de  Contas  da
União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro
no  art.  237,  inciso  VII  e  parágrafo  único,  do
Regimento Interno, c/c o art. 113, § 1º, da Lei
8666, de 21 de junho de 1993, e diante das razões
expostas pelo Relator, em:
9.1.  conhecer da  presente representação  para, no
mérito, considera-la parcialmente procedente;
9.2.  determinar  ao  Distrito  Sanitário  Especial
Indígena  de  Pernambuco,  órgão  integrante  da
estrutura do Ministério da Saúde, que, nos termos
do art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso
IX,  da  Constituição  Federal,  anule  o  ato  de
desclassificação  da  empresa  Teczap  Comércio  e
Distribuição  Ltda.  do  Pregão  Eletrônico  para
Registro de Preços 21/2014, bem assim os atos a ele
subsequentes, reabrindo prazo para que a licitante,
nos  termos  do  item  9.3  do  respectivo  edital,
apresente  a  documentação  descritiva  do  material
ofertado,  com  clara  indicação  das  informações
requeridas,  prazo  para  atendimento  e  meio  de
resposta;
9.3. dar ciência desta deliberação, acompanhada do
relatório  e  do  voto  que  a  fundamentam,  à
representante,  ao  Distrito  Sanitário  Especial
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Indígena  de Pernambuco,  à Secretaria  Especial de
Saúde Indígena do Ministério da Saúde e à empresa
Space Minas Distribuidora Ltda.;
9.4. autorizar o oportuno arquivamento dos autos.
10. Ata n° 42/2014 – Plenário.
11. Data da Sessão: 29/10/2014 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do
TCU na Internet: AC-2879-42/14-P.
13. Especificação do quorum: 
13.1.  Ministros  presentes:  Aroldo  Cedraz  (na
Presidência),  Walton  Alencar  Rodrigues,  Benjamin
Zymler  (Relator),  Raimundo  Carreiro,  José  Jorge,
José Múcio Monteiro e Bruno Dantas.
13.2.  Ministro-Substituto  convocado:  Marcos
Bemquerer Costa.
13.3.  Ministros-Substitutos  presentes:  Augusto
Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, no seguinte julgado: 

Rigorismos  formais  extremos  e  exigências  inúteis
não  podem  conduzir  a  interpretação  contrária  à
finalidade da lei, notadamente em se tratando de
concorrência pública, do tipo menor preço, na qual
a existência de vários interessados é benéfica, na
exata medida em que facilita a escolha da proposta
efetivamente  mais  vantajosa.”  (STJ.  REsp  n°
797.179, Rel. Min Denise Arruda, DJ de 07.11.2006).

Ainda mais cristalina é a decisão do TRF da 1ª Região:
 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PRINCÍPIOS. VINCULAÇÃO AO
EDITAL. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. 
Certo que a Administração, em tema de licitação,
está vinculada às normas e condições estabelecidas
no  edital  (Lei  n.  8.666/93,  art.  41),  e,
especialmente, ao princípio da legalidade estrita,
não  deve,  contudo  (em  homenagem  ao  princípio  da
razoabilidade), prestigiar de forma tão exacerbada o
rigor  formal,  a  ponto  de  prejudicar  o  interesse
público que, no caso, afere-se pela proposta mais
vantajosa. 
Pequeno atraso (cerca de dez minutos) na entrega da
documentação relativa à habilitação do licitante não
constitui justo motivo para sua exclusão do certame
licitatório, eis que ainda não encerrada a reunião
para esse fim convocada. (AMS nº 1999.010.00.39059-
2- DF, 6ª Turma) – GRIFO NOSSO 

Para concluir, apresento acórdão do Tribunal de Contas da
União que se direciona no mesmo sentido:

 [...] 

16. Ao contrário, os agentes públicos nomeados para
compor  a referida  comissão de  licitação deveriam
ter se pautado no princípio do formalismo moderado,
que  prescreve  que  as  formalidades  exigidas  não
podem  ser  utilizadas  como  um  fim  em  si  mesmo,
tampouco podem ser exigidas quando dispensáveis. O
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formalismo  no  procedimento  licitatório  não
significa  que  se  possa  desclassificar  propostas
eivadas  de  simples  omissões  ou  defeitos
irrelevantes. [...] (Trecho do voto do relator em
TC 009.489/2016-9 ). 

Portanto ao desclassificar a empresa  NISSEY MOTORS LTDA
com a proposta mais vantajosa para a Administração,  esta pregoeira
agiu com extremo rigor, depois de ter passado somente 20 min depois
do prazo, se afastando assim do principal objetivo da administração
que é sempre na busca da melhor proposta,  explicitado  no art. 3º1,

aquela que atenda aos requisitos do edital e ainda que seja a mais
vantajosa para administração, é o que se depreende da leitura do
argumento abaixo: 

“Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho, o
“princípio  do  formalismo  procedimental”  passa  a
noção de que as regras procedimentais adotadas para
a licitação devem seguir parâmetros estabelecidos
na  lei,  não  sendo  lícito  aos  administradores
subvertê-los a seu juízo.

Todavia, é preciso atentar para que, no cumprimento
desse  princípio,  não  se peque  pelo “formalismo”,
consistente  no  apego  exacerbado  à  forma  e  à
formalidade,  a implicar  à absoluta  frustração da
finalidade  precípua  do  certame,  que  é  a  de
selecionar  a  proposta  mais  vantajosa  para  a
Administração Pública.(grifo nosso)

Não  são  raros  os  casos  em  que,  por  um  julgamento
objetivo,  porém,  com  apego  literal  ao  texto  da  lei  ou  do  ato
convocatório, se excluem licitantes ou se descartam propostas que,
potencialmente,  representariam  o  melhor  contrato  para  a
Administração. 

Desta forma, com fundamento nos princípios da legalidade,
moralidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e au-
totutela, DECIDO em conhecer do recurso para no mérito julgá-lo PRO-
CEDENTE, promovendo a RE-CLASSIFICAÇÃO da empresa    NISSEY  MOTORS
LTDA  .

V-B  –  DA  HABILITAÇÃO  DA  EMPRESA  EXPERT  COMERCIO,  SERVIÇOS  E
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI:

Em  apreciação  aos  argumentos  apresentados  pela  empresa
recorrente a cerca da habilitação da empresa declarada vencedora
EXPERT COMERCIO, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI, no
qual passaremos para análise:

1 “3.  A observância ao princípio constitucional da preponderância da  proposta mais vantajosa para o Poder

Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo como

incluir  na avaliação a oferta eivada de nulidade.”  (RMS 23640,  Relator(a):  Min.  MAURÍCIO CORRÊA, Segunda

Turma, julgado em 16/10/2001, DJ 05-12-2003 PP-00038 EMENT VOL-02135-07 PP-01268)
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Assim, como é de conhecimento, o Edital é o instrumento
norteador  para  realização  do  certame.  Todo  procedimento  a  ser
seguido  para  a  melhor  condução  da  Pregoeira,  está  descrito  no
Edital, garantindo o direito isonômico e a publicidade, não cabendo
a  sua  desvinculação  durante  a  realização  do  certame,  nem  pela
Pregoeira, tampouco pelos Licitantes.

A  licitante  recorrente  alega  em  suas  razões,  que  a
empresa vencedora apresentou proposta comercial em desacordo com e
que oferece veículo 2018/2019, sendo que no Anexo I Termo referencia
exigi Veículo automotor FLEX, “NOVO”, modelo do ano da compra, tipo
“Sedan”,.....”, considerando que estamos no mês de março de 2019. 

Ocorre  que,  a  empresa  vencedora  deverá  se  atentar  em
entregar  o  veículo  novo,  atendendo  ao  objeto  licitado  e  pelo
julgamento objetivo (menor preço). Se a empresa vencedora assim o
fizer, sem nenhuma condução em relação à documentação, em sendo o
Município consumidor final, estará atendendo ao certame, desde que o
registro  e  licenciamento  inicial  seja  realizado  em  nome  da
Administração requisitante, ou seja, caracterizando o veículo novo,
conforme exigido nesta licitação.

Assim, considerando os fatos acima sopesados, à luz dos
princípios que regem as licitações, que a empresa vencedora deverá
entregar o veículo conforme exigência do edital, carros novos, com o
primeiro  emplacamento  para  Administração  requisitante,  mantendo
assim  o  conceito  jurídico  de  carro  novo.  Contudo  esta  pregoeira
reforça que o fiscal de contrato será o responsável pela verificação
das  condições  do  veículo  no  ato  de  recebimento,  sob  pena  de
devolução do produto caso não atenda as exigências desta licitação,
sem prejuízo das demais sanções legalmente previstas em edital.

Ademais  a  empresa  vencedora  cumpriu  com  todas  as
exigências  editalícias,  e  com  relação  ao  Ato  Constitutivo  da
empresa, devidamente registrado pela Junta Comercial do Estado de
São Paulo, consta como objeto social o Comércio a varejo e atacado
de automóveis, camionetas, caminhões e promoções e intermediação de
vendas e negócios em geral, conforme os documentos de habilitação
acostado aos autos, às fls 247/283.

Todavia tentando harmonizar um posicionamento condizente
com  o  interesse  público,  respaldado  nos  princípios  basilares  da
licitação e da administração pública, trazemos a posição do Órgão de
Controle Externo dos Municípios do Estado e Goiás, in casu, TCM-GO,
apresentada no Processo n.º 16750/2016, exarado no Acórdão AC n.º
03317/2017, in verbis: 

ACÓRDÃO - AC Nº 03033/2017 – TCMGO – PLENO Cuidam
os  presentes  autos  de  Denúncia  formulada  pela
empresa  Belcar  Veículos  Ltda.,  representada  por
seus  sócios  proprietários,  relatando  supostas
irregularidades praticadas no Pregão Presencial nº
28/2016  do  Município  de  Santa  Rita  do  Araguaia/
Fundo Municipal de Saúde (FMS),  cujo objeto foi a
aquisição de um veículo tipo pick-up transformado
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em  ambulância,  fornecido  pela  licitante  Celsinho
Veículos  Ltda.-EPP,  que  não  é  revendedora
autorizada de nenhuma marca, razão pela qual não
poderia entregar o veículo novo/zero quilômetro por
tê-lo  primeiramente  em  seu  nome  e,  depois,  o
passaria  para  o  nome  do  Adquirente.  Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, acordam
os Conselheiros integrantes do Pleno do Tribunal de
Contas  dos  Municípios  do  Estado  de  Goiás,  nos
termos  do  Voto  da  Relatora,  Conselheira  Maria
Teresa: I. CONHECER da presente denúncia, por se
encontrarem  presentes  os  requisitos  de
admissibilidade previstos no art. 203 do Regimento
Interno  deste  Tribunal.  II.  CONSIDERÁ-LA
IMPROCEDENTE, haja vista a adequação da proposta da
empresa vencedora às regras do edital, não tendo
sido  constatada  irregularidade  grave  no  certame;
III.  DETERMINAR  o  arquivamento  dos  autos;  IV.
CIENTIFICAR  as  partes  interessadas  do  teor  da
decisão; V. DETERMINAR a publicação do Acórdão, nos
termos do art. 101 da Lei nº 15.958/07, para que
surta os efeitos de direito. À Superintendência de
Secretaria para as providências cabíveis. 
TRIBUNAL  DE  CONTAS  DOS  MUNICÍPIOS  DO  ESTADO  DE
GOIÁS, em Goiânia, 26/04/2017. 
[…] 
Do  contraditório  e  da  ampla  defesa  Por  meio  do
Despacho  nº  00640/2016-SLC  (fls.  08/09)  foi
realizada  abertura  de  vista  às  autoridades
administrativas  e  ao  denunciado,  para  que
apresentassem  defesa  e  juntassem  documentos
necessários à análise do feito. Em resposta foram
juntados  os  documentos  de  fls.  17  a  113.
Manifestação  da  Secretaria  de  Licitações  A
Secretaria  de  Licitações  e  Contratos  proferiu  o
Certificado  nº  00050/17-SLC  (fls.  115/117)
manifestando-se  pela  improcedência  desta  Denúncia
por entender: a) que o fato de a vencedora não ser
revendedora  autorizada  do  veículo  licitado
prestigia  o  princípio  da  ampla concorrência.  Ao
inverso,  se  tivesse  afastado  as  revendedoras  de
veículos  por  meio  de  previsão  editalícia
restringiria  demasiadamente o  certame, e  que tal
evento  não  é  apto  a  descaracterizar  o  automóvel
como novo que, para ser considerado zero km, não
necessita  de  transferência  direta  entre  o
fabricante e o consumidor, pois a Lei nº 6.729/79,
que  dispõe  sobre  a  concessão  comercial  entre
produtores e distribuidores de veículos automotores
de via terrestre, não se aplica ao caso em tela,
uma  vez  que  vincula  apenas  as  concessionárias  e
montadoras,  e  não  a  Administração  Pública  nas
contratações  para  aquisição  de  veículos;  b)  os
Responsáveis  juntaram  aos  autos  documento
comprovando a titularidade do veículo em nome do
Município  de  Santa  Rita  do  Araguaia,  o  que  foi
atestado  por  aquela  especializada  via  site
https://portal.detran.go.gov.br. 
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Uma  licitação  deve  ser  regida  pelo  princípio  da
vinculação ao edital e do julgamento objetivo, sendo observado o
princípio  constitucional  da  isonomia  e  de  forma  a  selecionar  a
proposta mais vantajosa para a Administração. De outra forma, estar-
se-ia criando uma reserva de mercado restrita as concessionárias,
subvertendo o princípio constitucional da ampla concorrência, que é
a base legal para a Administração Pública em todas as formas de
licitação. 

Assim, como é de conhecimento, o Edital é o instrumento
norteador  para  realização  do  certame.  Todo  procedimento  a  ser
seguido  para  a  melhor  condução  da  Pregoeira,  está  descrito  no
Edital, garantindo o direito isonômico e a publicidade, não cabendo
a  sua  desvinculação  durante  a  realização  do  certame,  nem  pela
Pregoeira, tampouco pelos Licitantes.

Assim,  em  face  das  Razões  interposta  pela  Empresa
NISSEY MOTORS LTDA expendidas acima, DECIDO em conhecer o Recurso
para no mérito julgá-lo IMPROCEDENTE. 

V. DA CONCLUSÃO

Desta forma, após análise do Recurso, com fundamento nos
princípios de Constitucionais da Legalidade, da Impessoalidade, da
Moralidade, da Publicidade, da Eficiência, da Razoabilidade e da Au-
totutela, assim como os correlatos, da Vinculação ao Instrumento
Convocatório, do julgamento Objetivo e a  seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração e em todos os atos até então pratica-
dos,  DECIDO em conhecer do Recurso da empresa  NISSEY MOTORS LTDA,
para no mérito julgá-lo PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A  Pregoeira  estará  retornando  a  fase  de  Habilitação
para proceder a RE-CLASSIFICAÇÃ da empresa NISSEY MOTORS LTDA, pros-
seguindo com a análise das documentações enviadas inicialmente, e
demais atos pertinentes ao certame.

Porto Velho, 04 de abril de 2019.

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira - SML
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