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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 L.E. 

TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 10.783.431/0001-25, representada por 

seu sócio|/proprietário, Luís Ricardo Leite de Moraes, 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 08/03/2018, às 16h40min 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 enseja reforma da decisão de INABILITAÇÃO pela 

Pregoeira, pelo item:  

 

“10.4.1 Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo devidamente 

regularizado junto ao Órgão do DETRAN do domicílio do veículo”; 

 

Alega também que o referido documento dos veículos foi 

devidamente apresentado, contudo não foi aceito pela senhora pregoeira por estar 

no envelope de proposta de preço. 

E que não há previsão expressa em Edital sobre troca de 

documentos em envelopes e que os documentos exigidos encontra-se em poder da 

comissão Licitante.   

Caso seja mantida a decisão, que o presente recurso seja remetido 

à apreciação das Autoridades competentes, conforme previsão no Edital SRP 

004/2018, como HABILITADA E VENCEDORA do objeto da licitação, lotes nº 02 e 

03, caso o entendimento não seja pela habilitação da Recorrente, pugna-se pela 

ANULAÇÃO do ato realizado, devendo-se proceder-se a nova realização de Pregão 

Presencial. 

 

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: 
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LOTE: 02 

Classificação Empresa 
Valor 

EMPRESA VALOR DO LOTE 

1º COLOCADA L.E. TRANSPORTES LTDA -ME R$ 2,79 

2º COLOCADA COOPERATIVA DE TRANSORTES 

ESCOLAR RURAL DO MT 

R$ 2,80 

3º COLOCADA I.A. CORREIA TRANSPORTES R$ 4,75 

 

 

LOTE: 03 

Classificação Empresa 
Valor 

EMPRESA VALOR DO LOTE 

1º COLOCADA L.E. TRANSPORTES LTDA -ME R$ 2,77 

2º COLOCADA COOPERATIVA DE TRANSORTES 

ESCOLAR RURAL DO MT 

R$ 2,78 

3º COLOCADA I.A. CORREIA TRANSPORTES R$ 4,99 

 

                            Após análise da documentação na fase de HABILITAÇÃO da 

empresa ganhadora dos LOTE 02 E 03, constatou-se que a  empresa  L.E. 

TRANSPORTES LTDA – ME, ora Recorrente, encontrava-se em desconformidade 

com o item 10. DA HABILITAÇÃO.  

 

“10.1.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará 

o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto 

à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:” 

                            Ocorre que o recorrente não cumpriu com os requisitos de 

formalidade contidos no Edital. Assim, o mesmo deixou de apresentar no envelope 

de habilitação os documentos do item. 
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“10.4.1Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo devidamente 

regularizado junto ao Órgão do DETRAN do domicílio do veículo;” 

 

                     O recorrente apresentou os referidos documentos na hora da 
PROPOSTA, tal equívoco com a colocação dos documentos na fase de 
proposta, foi aceito na sessão com a aceitação de todos os licitantes. Por um 
erro MATERIAL não foi constado em Ata que, o documento Certificado de 
Registro e Licenciamento do Veículo devidamente regularizado junto ao Órgão 
do DETRAN do domicílio do veículo, não estava de acordo com o Edital no item,  
 

‘’10.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, 
ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.’’ 

         Na qualidade de Pregoeira, solicitei ao recorrente os originais para 

validar e autenticidades dos documentos, mas o recorrente não estava com os 

originais, disse que por os veículos estarem trabalhando, não poderia estar com os 

mesmos.  

         Já na fase de RECURSO o recorrente apresentou os documentos 

em anexo, tendo como o veículo de placa OBK8199 – proprietário LE Transportes 

Ltda -ME, sendo autenticado no dia 08/03/2018 – No 3º Tabelionato de Notas, 

Registo de Títulos e Documentos de Rondonópolis-MT e o veículo de placa NUA 

3187- proprietário M E Transportes Ltda – ME, sendo autenticado no dia 19/02/2018, 

3º Tabelionato de Notas, Registo de Títulos e Documentos de Rondonópolis-MT., 
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                            Ressalte-se que, os documentos apresentados no momento da 

sessão, que encontram anexos aos autos fls. 300 e 303,  com placas OBK8199 – 
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proprietário LE Transportes Ltda –ME e de placa NPQ4188, proprietário F Gomes e 

Cia Ltda – ME, Porém, SEM NENHUM TIPO DE AUTENTICAÇÃO. 

.  

 

                                   Outossim, não restou a esta Pregoeira outra opção a não ser a 

INABILITAÇÃO DO RECORRENTE.  
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DA CONCLUSÃO 

 

Preliminarmente, CONHECER do recurso formulado pela empresa 

L.E. TRANSPORTES LTDA recorrente, porém, no mérito, IMPROVER o recurso em 

sua totalidade, vez que as argumentações apresentadas pela Recorrente não 

demonstraram fatos capazes de demover esta Pregoeira da convicção do acerto da 

decisão que ensejou a sua desclassificação. 

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

entre as partes, nego provimento ao recurso interposto, concluindo que é 

improcedente o requerido pela empresa L.E. TRANSPORTES LTDA, 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. 

                            Isto posto, com fulcro no item 12.3 do Edital, sem nada mais a 

considerar, conhecemos do recurso interposto para negar provimento ao pedido da 

Recorrente, no sentido de MANTER a mesma classificação das licitantes anunciadas 

na ATA DA SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DO ATO DE JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS  E APRESENTAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE 

CLASSIFICAÇÃO. 

Desta feita, submeto o presente processo à autoridade superior 

para decisão, salientando sua desvinculação a este parecer informativo. 

                      

Dê ciência a todos os interessados. 

 

 

Pedra Preta – MT, 12 de março de 2018. 

 

 

_________________________________ 

Andréia Maria Negri 
Pregoeira Substituta 
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Portaria nº012/2018 
 

 


