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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
 
 
REF.: PREGÃO N° 004/2018/SL 
 
 
 
                            A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDRA PRETA, neste ato 

representado por sua Pregoeira, Sra. Andréia Maria Negri, designada pela 

PORTARIA Nº012/2018, de 09 de janeiro de 2018, vem em razão do RECURSO 

ADMINISTRATIVO, referente aos LOTES 02 E 03, interposto pela empresa I.A. 

CORREIA TRANSPORTES, inscrita no CNPJ Nº 29.447.616/0001-97, representada 

legal, ILENILDA ALVES CORREIA, brasileiro, casado, empresário, portador da 

cédula de identidade sob o nº 1424838-7, SSP/MT e CPF sob o número 

022.479.051-02, residente e domiciliado na Comarca de Rondonópolis, Estado do 

Mato Grosso, Rua Leopoldin de Carvalho, lote 08, quadra 24, Loteamento Parque 

Residencial Buriti, decidir motivadamente a respeito conforme segue: 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 

Foi manifestado e motivado pela empresa recorrente a intenção de 

recorrer na sessão pública de reabertura realizada no dia 05/03/2018 do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 004/2018, conforme registrado em ata. Foi concedido o prazo de 

03 (três) dias para protocolar as razões do recurso, ficando as demais licitantes 

notificadas a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começaram a 

contar do término do prazo da recorrente. No dia 09/03/2018, às 14h24min deu 

entrada no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Pedra Preta-MT, as razões 

do recurso da recorrente, tempestivo e atendendo aos pressupostos atinentes ao 

recebimento e conhecimento do recurso no que diz respeito à representação da 

empresa ante a Administração Pública, através de seu representante.  
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DAS RAZÕES DO RECURSO 

 

A RECORRENTE requer a juntada do Documento Relativo à 

Regularidade Fiscal, Certidão da Procuradoria Geral do Estado/PGE MT, e que seja 

acolhido do recurso, mantendo assim, a habilitação da empresa, para a continuidade 

do processo licitatório. 

 

DA REALIDADE FÁTICA 

 

Insurge-se a recorrente, contra a decisão da Pregoeira lavradas em 

Ata de Sessão Pública de abertura do dia 05//03/2018 - Pregão Presencial em 

epígrafe. 

Após terem sido credenciados os representantes das empresas 

presentes, procedeu-se a abertura dos envelopes de proposta de preços. As 

propostas foram devidamente analisadas e rubricadas pela Pregoeira, Equipe de 

Apoio e foi dado vista aos licitantes presentes, que também as rubricaram. 

                            Iniciaram-se os lances, com o valor da melhor proposta nos lotes nº 

02 e 03, que foi finalizada com a classificação do licitante conforme tabela abaixo: 

 

LOTE: 10 

Classificação Empresa 
Valor 

EMPRESA VALOR DO LOTE 

1º COLOCADA I.A. CORREIA TRANSPORTES  R$ 5,70 

2º COLOCADA Não houve cotação - 

3º COLOCADA Não houve cotação - 

 

                            Após análise da documentação na fase de HABILITAÇÃO da 

empresa ganhadora do LOTE 10, constatou-se erro MATERIAL em não constar em 

ATA, tanto por parte da Pregoeira, Comissão, quanto por parte da Recorrente, 

encontrava-se em desconformidade com o item 10. DA HABILITAÇÃO.  

 

      10.3.4. Relativos à Qualificação Técnica:   
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10.3.5. Os licitantes deverão apresentar no mínimo um atestado de capacidade 
técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter 
a licitante aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação devidamente autenticada em cartório. 

10.3.6. Apresentação da documentação dos motoristas que irão realizar o 
transporte: 

a) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação dos motoristas que irão realizar 

o transporte dos estudantes, com categoria D no mínimo, que é compatível 

com o tipo de transporte que será realizado; 

b) Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos; 

c) Não possuir nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 

infrações médias durante os doze últimos meses; 

d) Ter sido aprovado em cursos especializado de transporte de passageiros, 

de escolares, nos termos das resoluções do CONTRAN 168/04 e 409/12, 

sem prejuízo as demais determinações legais pertinentes. 

 

 

10.3.7. Relação dos veículos que irão prestar os serviços, no qual os mesmos 
deverão ter seu ano de fabricação a partir de janeiro de 2006 ( 
exigências esta que visa a resguardar a segurança dos estudantes). 

10.4. CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL – EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÂNSITO 

 

10.4.1 Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo devidamente 

regularizado junto ao Órgão do DETRAN do domicílio do veículo; 

10.4.2 Registro do veículo no órgão de trânsito, como transporte de passageiros, 

ou lotação (categoria aluguel); 

10.4.3 Laudo ou relatório de inspeção de empresa especializada certificado pelo 

Inmetro ou órgão público especializado em segurança de transito, com data de 

expedição não superior a 180 (cento e oitenta) dias, atestando o atendimento às 

normas de transporte escolar a ser apresentado quando da assinatura do 

contrato, sendo no mínimo: 

 

a) pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de 

largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da 

carroceria com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de 

veículo de carroceria pintada da cor amarela, as cores deverão ser 

invertidas; 

b) equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 
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c) lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas na extremidade 

superior da parte traseira; 

d) cinto de segurança de número igual à lotação; 

 

DA CONCLUSÃO 

 

Preliminarmente, CONHECER do recurso formulado pela empresa 

I.A. CORREIA TRANSPORTES recorrente, porém, recebo a Certidão da PGE MT, 

.juntando aos autos no prazo tempestivamente, com isto não podendo fazer a 

habilitação da empresa por documentos ora não apresentados no certame, conforme 

já citados acima os itens: . 

                       Face ao exposto, por todas as razões legais e que o Edital é a Lei 

entre as partes, nego provimento ao recurso interposto em partes, concluindo 

que é parcialmente procedente o requerido pela empresa, em aceitar o documento 

fiscal Certidão da PGE MT, mas mantendo a DECISÃO DE INABILITAÇÃO da 

empresa, por não apresentar documentos OBRIGATÓRIOS Relativos à Qualificação 

Técnica E CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL – EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÂNSITO, eis que todos os atos praticados estão em conformidade 

com a lei. 

                            Nossas decisões buscam atender aos princípios da razoabilidade, 

da competitividade, do preço justo, da seletividade e comparação objetiva das 

propostas, visando assim ao interesse público. 

                          Dê ciência a todos os interessados. 

 

 

Pedra Preta – MT, 12 de março de 2018. 

 

 

_________________________________ 

Andréia Maria Negri 
Pregoeira Substituta 
Portaria nº012/2018 

 


