
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DA BAHIA (CRT-BA) 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

OBJETO:  Registro de Preço para eventual contratação de serviços de Locação de Veículos sem Motorista 
para Transporte de funcionários em Serviço, Material, Documentos e Outros, para atender as demandas 
do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Bahia. 

DATA DA ABERTURA: 30/01/2020 

IMPUGNANTE: Alô Carros Terceirização de Frotas 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARAZÕES 

 A abertura do certame está designada para 30/01/2020, a Impugnante protocolou sua petição 
conforme previsto em edital, portanto tempestiva a impugnação. 

DO PEDIDO 

(...) requer que a presente impugnação seja conhecida e provida, para os seguintes ajustes no Edital: b1. 
Nulidade do presente edital, em face de não inserção de cláusula obrigatória nos termos do item 7.2 da 
Instrução Normativa de nº 002/1995 MARE, art. 44 da Instrução Normativa de nº 002/2010MPOG e art. 
24 da Instrução Normativa de nº 003/2018 MPOG, todos normativos ainda vigente; b2. Determina-se a 
republicação do Edital, escoimados os vícios apontados, reabrindo-se o prazo incialmente previsto 
conforme §4º, do art. 21 da Lei nº 8666/93; b3. Que sejam reformulados o iten 13.3.3, em suas alíneas 
“a3” e “a4” do presente edital, de forma atender aos preceitos de repetição obrigatória inseridos no item 
7.2 da Instrução Normativa de nº 002/1995 MARE, art. 44 da Instrução Normativa de nº 002/2010MPOG 
e art. 24 da Instrução Normativa de nº 003/2018 MPOG. 

PASSO A ANALISE DO MÉRITO 

A exigência do Edital de Licitação no tocante a comprovação de boa situação financeira do licitante 
equivalente as demonstrações do Item 13.3.3, alínea a do Edital serve apenas para habilitar os licitantes 
que, por não atingirem os índices mínimos previstos no Edital, estariam excluídos do certame. 

DA DECISÃO  

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, e 
com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos dispositivos 
da lei 8.666/93, resolve JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação apresentada por Alô Carros 
Terceirização de Frotas, mantendo-se todos os termos do Edital.  

 

É o parecer. 

 Salvador/BA, 29 de janeiro de 2020. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

Josemiro Rodrigues Gomes 
Pregoeiro 

Alfredo Fraga dos Santos 
Apoio 

Luiz Tadeu Souza Santana 
Apoio 

  

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DA BAHIA (CRT-BA) 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

OBJETO:  Registro de Preço para eventual contratação de serviços de Locação de Veículos sem Motorista 
para Transporte de funcionários em Serviço, Material, Documentos e Outros, para atender as demandas 
do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Bahia. 

DATA DA ABERTURA: 30/01/2020 

IMPUGNANTE: Unicar Rent a Car 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARAZÕES 

 A abertura do certame está designada para 30/01/2020, a Impugnante protocolou sua petição 
conforme previsto em edital, portanto tempestiva a impugnação. 

DO PEDIDO 

(...) requer que a presente impugnação seja conhecida e provida, para os seguintes ajustes no Edital: I. 
alteração da forma de julgamento passando a mesma a ser por item e não global; II reserva de no mínimo 
25% da licitação para participação exclusiva de ME e EPP, criando reserva de itens de veículos com o 
mesmo descritivo/especificação exclusivo para ME e EPP. 

PASSO A ANALISE DO MÉRITO 

A licitação a composta por lote único segundo as necessidades administrativas do CRT-BA. Por uma 

questão de segurança operacional, o Órgão não pode concentrar todas as suas necessidades em lotes 

estanques, sendo imprescindível que possa contar com ações de contingência para o atendimento de suas 

finalidades. Assim é que, se uma licitante que venha a ser contratada, deixar de cumprir suas obrigações 

ou enfrentar qualquer dificuldade que a impeça de executar fielmente o contrato, o Órgão, a despeito de 

poder punir a contratada, deve continuar apto a executar suas atividades fim, podendo, em sede de 

contingenciamento, manter suas atividades com os contratos que detiver. Por esta razão, improcedente 

a alegação da Impugnante. 

Em relação a participação de ME e EPP no certame em epígrafe, o tratamento diferenciado é previsto no 

item 14.2.2, logo o ANEXO VIII do edital dispõe do modelo de declaração de enquadramento como 

microempresa ou empresas de pequeno porte, estando este em conformidade com a previsão da LEI 

123/2006. Por esta razão, improcedente a alegação da Impugnante. 

DA DECISÃO  

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, e 
com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos dispositivos 
da lei 8.666/93, resolve JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação apresentada por Unicar Rent a Car, 
mantendo-se todos os termos do Edital.  

É o parecer. 

 Salvador/BA, 29 de janeiro de 2020. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

Josemiro Rodrigues Gomes 
Pregoeiro 

Alfredo Fraga dos Santos 
Apoio 

Luiz Tadeu Souza Santana 
Apoio 

  

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DA BAHIA (CRT-BA) 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

OBJETO:  Registro de Preço para eventual contratação de serviços de Locação de Veículos sem Motorista 
para Transporte de funcionários em Serviço, Material, Documentos e Outros, para atender as demandas 
do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Bahia. 

DATA DA ABERTURA: 30/01/2020 

IMPUGNANTE: Gontijo Rent a Car 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARAZÕES 

 A abertura do certame está designada para 30/01/2020, a Impugnante protocolou sua petição 
conforme previsto em edital, portanto tempestiva a impugnação. 

DO PEDIDO 

(...) requer que a presente impugnação seja conhecida e provida, para os seguintes ajustes no Edital: I. 

que o critério definidor da obrigatoriedade de registro de empresas nos respectivos conselhos de 

fiscalização dá-se em função da atividade preponderante ou pela natureza dos serviços que prestam a 

terceiros. O objeto da presente licitação é a locação de veículos automotores, não há o que se falar em 

obrigatoriedade em apresentar registro no Conselho Regional de Administração. 

PASSO A ANALISE DO MÉRITO 

O CRT-BA publicou uma Errata em tempo hábil, no qual retira o item 13.3.2 do Edital do Pregão Eletrônico 

001/2020. Logo as empresas interessadas em participar do certame, ficam desobrigadas a apresentar o 

registro no Conselho Regional de Administração. Reiteramos que o prazo da licitação será mantido por 

não interferi na formulação de propostas. Por esta razão, procedente a alegação da Impugnante. 

DA DECISÃO  

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, e 
com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos dispositivos 
da lei 8.666/93, resolve JULGAR PROCEDENTE a alegação apresentada por Gontijo Rent a Car, retificando-
se o termo mencionado no edital.  

É o parecer. 

 Salvador/BA, 29 de janeiro de 2020. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

Josemiro Rodrigues Gomes 
Pregoeiro 

Alfredo Fraga dos Santos 
Apoio 

Luiz Tadeu Souza Santana 
Apoio 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DA BAHIA (CRT-BA) 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

OBJETO:  Registro de Preço para eventual contratação de serviços de Locação de Veículos sem Motorista 
para Transporte de funcionários em Serviço, Material, Documentos e Outros, para atender as demandas 
do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Bahia. 

DATA DA ABERTURA: 30/01/2020 

IMPUGNANTE: Localiza Rent a Car 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARAZÕES 

 A abertura do certame está designada para 30/01/2020, a Impugnante protocolou sua petição 
conforme previsto em edital, portanto tempestiva a impugnação. 

DO PEDIDO 

(...) requer que a presente impugnação seja conhecida e provida, para os seguintes ajustes no Edital: I. 

Exigem cadastros ou comprovações incompatíveis com o objeto do certame; II. Apresentam condições 

omissas no Edital que configuram condições indispensáveis para a correta precificação do serviço, ao não 

constar: (i) limites das coberturas de seguro para danos a terceiros; (ii) condições de reembolsos pelas 

infrações de trânsito (...); III. Da obrigatoriedade de comprovar a imprescindibilidade de carro zero 

quilometro 2.0. Desconsideração do Principio da Ampla Concorrência; IV. Da limitação relativa a 

qualificação econômico- financeira; V. Das multas de transito. 

PASSO A ANALISE DO MÉRITO 

O CRT-BA publicou uma Errata em tempo hábil, no qual retira o item 13.3.2 do Edital do Pregão Eletrônico 

001/2020. Logo as empresas interessadas em participar do certame, ficam desobrigadas a apresentar o 

registro no Conselho Regional de Administração. Reiteramos que o prazo da licitação será mantido por 

não interferi na formulação de propostas. Por esta razão, procedente a alegação da Impugnante. 

Em relação ao item 9.7 do Termo de referência, a forma descrita será mantida, pois o objeto da licitação 

está em conformidade com a previsão do Art. 40 da Lei 8666/93. Por esta razão, improcedente a alegação 

da Impugnante. 

Os veículos referenciados no Edital em epígrafe não preveem a obrigatoriedade de comprovação de carro 

zero quilometro. As orientações constantes na tabela de referência, especifica que o ano/modelo de 

fabricação dos veículos não sejam inferiores a 2019. Logo, não houve transgressão ao Princípio da Ampla 

Concorrência. Por esta razão, improcedente a alegação da Impugnante. 

A exigência do Edital de Licitação no tocante a comprovação de boa situação financeira do licitante 

equivalente as demonstrações do Item 13.3.3, alínea a do Edital serve apenas para habilitar os licitantes 

que, por não atingirem os índices mínimos previstos no Edital, estariam excluídos do certame. Destarte a 

forma escrita será mantida. Por esta razão, improcedente a alegação da Impugnante. 

Quando da ocorrência de multas, ocasionadas sob direção de colaborador da CONTRATANTE, a 

CONTRATADA será responsável em pagar a multa, sendo reembolsada pela CONTRATANTE através de 

fatura quando comprovada e discriminada a infração. 

 DA DECISÃO  

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, e 
com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos dispositivos 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DA BAHIA (CRT-BA) 

 
 
da lei 8.666/93, resolve JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de impugnação apresentada por Localiza Rent 
a Car. 

É o parecer. 

 Salvador/BA, 29 de janeiro de 2020. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

Josemiro Rodrigues Gomes 
Pregoeiro 

Alfredo Fraga dos Santos 
Apoio 

Luiz Tadeu Souza Santana 
Apoio 

 

 

 

 

 


