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MANIFESTAÇÃO Nº 009/2020/CPL/SENAR-AR/MT 
 

 

Pregão Presencial nº 045/2020/SENAR-AR/MT  

Processo nº 178474/2020 

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviço de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR DIÁRIA, SEM MOTORISTA, COM 

QUILOMETRAGEM LIVRE, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração 

Regional do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT. 

Assunto: Resposta a impugnação. 

Recorrente: LOCALIZA RENT A CAR S/A 

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de impugnação apresentada pela empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 16.670.085/0001-55, com sede na Avenida 

Bernardo Vasconcellos, nº 377 – Funcionários. CEP: 31150-900, Belo Horizonte/MG, em face dos 

termos do Edital de Pregão Presencial nº 045/2020/SENAR-AR/MT, marcado para ser realizado 

no dia 14/10/2020 às 08h30min, na sede do SENAR/MT. 

I. DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE 

Consoante previsto no item 11.1 do procedimento em epígrafe “Qualquer cidadão poderá 

impugnar o presente Edital em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas”. 

Dessa forma, reconhecemos a presente impugnação, a qual merece ser recebida por ser 

tempestiva. 

II. DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE 

A IMPUGNANTE contesta os termos do Edital de Pregão Presencial nº 045/2020/SENAR-
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AR/MT, alegando em linhas gerais o seguinte: 
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É o relatório. 

Passa-se ao exame do pedido pelos fundamentos de fato e de direito 

 

III. DO EXAME DE MÉRITO 

Cumpre registrar, inicialmente, antes de adentrar a matéria e rebater os tópicos aventados 

pela impugnante, que as exigências estabelecidas no Edital epigrafado são mínimas e 

legitimamente indispensáveis, tendo em vista a imprescindibilidade da contratação pretendida 

para atender às necessidades do SENAR-AR/MT. 

Outrossim, cumpre esclarecer que as licitações e as contratações realizadas pelas 

entidades que compõem o denominado “Sistema S” não se submetem aos ditames da Lei nº 

8.666/93 e, tampouco, das demais normas expedidas com o propósito de disciplinar a questão 

no âmbito do Poder Público, pois tais entidades possuem regulamento próprio. 

JULIETA MENDES LOPES VARESCHINI preleciona que os problemas relacionados à 

licitação e aos contratos no âmbito do “Sistema S” devem ser colmatados à luz do Regulamento 

de Licitações e Contratos dos Serviços Sociais Autônomos, em não sendo o mesmo suficiente, a 

solução deve ser buscada nos princípios aplicáveis à matéria, sendo que a adoção da Lei Geral de 

Licitações deverá se dar somente em último caso e de modo facultativo, in verbis: 

“Importa destacar que ditos Regulamentos possuem regras próprias e simplificadas, sendo 

assim, se, num caso concreto, elas não forem suficientes para resolver dúvidas ou conflitos, 

deverão servir como parâmetro os princípios que erigem tanto da Lei de Licitações como da 

Constituição Federal, respeitando-se, dessa maneira, o ordenamento jurídico vigente.”1 

(...) 

“Conclui-se, portanto, que os problemas relacionados à licitação e aos contratos devem ser 

colmatados à luz do Regulamento de Licitações e Contratos dos Serviços Sociais Autônomos. 

Não sendo este suficiente, deve-se buscar a solução nos princípios aplicáveis à matéria. Em 

                                                           
1 VARESCHINI, Julieta Mendes Lopes. Licitações e Contratos no Sistema “S”. 5º ed. Curitiba, ed. JML. 2012, p. 18. 
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último caso, a doutrina sustenta a adoção, de modo facultativo, da lei 8.666/93.”2 

[g.n.] 

O doutrinador EDGAR GUIMARÃES também sustenta que a aplicação subsidiária da Lei nº 

8.666/93 aos processos licitatórios instaurados por entidades do “Sistema “S” é absolutamente 

facultativa. Senão vejamos: 

“Tais regulamentos, assim como a própria lei federal das licitações, não esgotam a matéria, 

ou seja, é possível encontrar algumas lacunas, espaços em branco, os quais, de acordo com 

nosso entendimento, deverão ser colmatados com a aplicação dos princípios jurídicos 

aplicáveis ao caso concreto, não se adotando, nestes casos, de forma compulsória, a Lei nº 

8.666/93, como pretendem alguns integrantes de órgãos de controle externo. 

A aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 aos processos licitatórios instaurados por 

entidades do Sistema “S” é, portanto, absolutamente facultativa, tendo em vista a 

inexistência de norma jurídica que obrigue tais entidades a ela se submeterem.”3 

[Destacou-se] 

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) também converge no mesmo 

sentido, sendo pacificado o entendimento de que as entidades do “Sistema “S” estão obrigadas 

a observar os seus Regulamentos de Contratações. Vejamos: 

3. A jurisprudência deste Tribunal pacificou o entendimento de que as Entidades do 

Sistema “S” não estão obrigadas a seguir estritamente os termos do Estatuto de 

Licitações (Lei n. 8.666/1993), todavia obrigam-se aos seus regulamentos próprios 

devidamente publicados, os quais devem se pautar nos princípios gerais do processo 

licitatório e consentâneos ao contido no art. 37, caput, da Constituição Federal, e, ainda, 

seguir os princípios gerais relativos à Administração Pública, em especial os da legalidade, 

moralidade, impessoalidade, isonomia e publicidade.4 [grifou-se] 

Dessa sorte, resta evidente que o SENAR-AR/MT não se encontra vinculado aos ditames 

da Lei Geral de Licitações nem tampouco qualquer outro regulamento, mas, em verdade, a 

regulamento próprio, qual seja, o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR (Resolução 

nº 001/CD – de 22/02/2006). 

 

1. DA ALEGAÇÃO QUE O EDITAL RESTRINGE O CARÁTER COMPETITIVO DO 

CERTAME EM RELAÇÃO A COBERTURA DE SEGURO 

Nesse ponto, a impugnante requer a alteração editalícia aduzindo que “as coberturas 

                                                           
2 VARESCHINI, Julieta Mendes Lopes. op. cit., p. 19. 
3 A disciplina jurídica do pregão no âmbito das entidades do Sistema “S”: breves anotações. In: Revista JML de Licitações e 

Contratos. Seção Doutrina, dezembro de 2006, p. 04. 
4 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão no 2605/12, do Plenário, Min. Rel. Marcos Bemquerer Costa, Brasília, DF, 26 

de setembro de 2012 
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mencionadas não estão compatíveis com a prática de mercado restringindo o caráter competitivo 

do certame”.  

Assevera ainda que “conforme simulações apresentadas, a prática de mercado das locadoras 

de veículos é a cobertura de seguro para danos materiais causados a terceiros é limitada a R$ 

100.000,00, danos corporais causados a terceiros limitada a R$ 50.000,00 e danos morais, quando 

incluso, limitado a R$ 5.000,00, portanto valores excedentes requerem cotações mais caras de seguro 

e consequentemente maior oneração do certame”. 

In casu, a impugnante questiona que o valor de cobertura atinente a danos causados a 

terceiros e materiais destacados no subitem 4.1.11.1. do Termo de Referência – Anexo I – do 

instrumento convocatório em apreço, é incompatível com a realidade de mercado trazendo 

print´s de simulações realizadas e extraídas de sites de grandes seguradoras e locadoras de 

veículos, destacando aumento de custos no caso de adesão de valores fora de mercado. 

Nesse bojo, apesar da impugnante ter alegado e apresentado um valor de cobertura 

máxima para cobrir danos a terceiros, não foi comprovado por meio de manifestação das 

corretoras de seguro, qual o valor do teto para cobertura de danos a terceiros. 

Nessa senda, visando averiguar o alegado pela recorrente, foi constatado por meio de 

diligência via telefone as empresas seguradoras que a impugnante apresentou as cotações, que 

o valor para cobertura de danos causados a terceiros, quando o veículo for de propriedade de 

empresa que tem por objeto atender aluguel de carros, apresenta um limite máxima para 

cobertura. No entanto, não foi divulgado o valor máximo, bem como confirmado o valor de 

cobertura defendido pela impugnante. 

Assim sendo, não cabe à licitante predeterminar, com base nos valores que ela mesma 

pratica no mercado, quais os valores máximos de seguro que a administração deve estipular e 

sim analisar o instrumento convocatório e seus anexos, previamente à participação no certame 

licitatório, para concluir se poderá ou não atender às condições nele constantes, haja vista que 

nas contratações prevalecem o interesse público e não o do mercado. 

Nessa confluência, resta patente que não há qualquer tipo de resistividade à 

competitividade do certame, pois todas as exigências editalícias tem por objetivo atender às 

necessidades do SENAR - AR/MT, observadas as regras constitucionais, os princípios e normas 

que regem as licitações públicas, para melhor atender ao interesse público.  

Sobre o tema vale transcrever é o entendimento esposado pelo Tribunal de Contas da 

União – TCU (Acórdão nº 1.890/2010 – TCU Plenário), a seguir transcrito: 

“15. Não há como negar que a Administração, atentando especialmente para o 

interesse coletivo, tem o poder-dever de exigir em suas contratações os requisitos 
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considerados indispensáveis à boa e regular execução do objeto que constituirá 

encargo da futura contratada. 

16. Conforme a lição de Marçal Justen Filho, o princípio norteador é o seguinte: “quem já 

enfrentou e venceu desafios de determinada natureza presume-se como mais qualificado 

para voltar a fazê-lo no futuro” (in “Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos”. São Paulo: Dialética, 2001. p. 331). 

17. De mais a mais, o princípio que refuta a restrição ao caráter competitivo não é 

absoluto, representando essencialmente a expressão sintetizada de uma orientação 

vista em caráter de generalidade. 

18. Aliás, ao interpretar a norma que veda a imposição de restrições ao caráter competitivo 

nos atos de convocação (art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993), Marçal Justen Filho 

sustenta que “o dispositivo não significa vedação a cláusulas restritivas da 

participação”, ponderando que ele “não impede a previsão de exigências rigorosas, 

nem impossibilita exigências que apenas possam ser cumpridas por específicas 

pessoas” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 3ª ed. Aide Editora, 

1994, p. 36). 

19. Ainda de acordo com o renomado administrativista, a lei veda, na verdade, é “cláusula 

desnecessária ou inadequada, cuja previsão seja orientada não a selecionar a proposta mais 

vantajosa, mas a beneficiar alguns particulares”. Segundo o autor, “se a restrição for 

necessária para atender ao interesse público, nenhuma irregularidade existirá em sua 

previsão” (obra citada, p. 36). 

20. É dizer, a invalidade não reside na restrição em si mesma, mas na incompatibilidade 

dessa restrição com o objeto da licitação. Assim, o que importa saber é se a restrição é 

desproporcional às necessidades da Administração, ou seja, se ela atende ou não ao 

interesse público, este considerado sempre indisponível. ” (Grifos apostos) 

Do Acórdão é possível observar que o princípio que refuta a restrição ao caráter 

competitivo não é absoluto, ou seja, não significa vedação a cláusulas restritivas da participação 

e que tal não impede a previsão de exigências rigorosas, nem impossibilita exigências que apenas 

possam ser cumpridas por específicas pessoas. 

No mesmo sentido, também, é importante transcrever entendimentos já exarados pela 

Corte de Contas da União em outras decisões, ex positis: 

“Observe, especialmente em relação à interpretação em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e 

os princípios que regem o processo licitatório, as regras estabelecidas no parágrafo 
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único do art. 7º do Decreto nº 3.555/2000, e no art. 5º caput e parágrafo único, do Decreto 

nº 5.450/2005. Acórdão 536/2007 Plenário” (grifou-se) 

O princípio que refuta a restrição ao caráter competitivo não é absoluto, 

representando essencialmente a expressão sintetizada de uma orientação vista em caráter 

de generalidade, a admitir, por óbvio, excepcionalidades que sejam conduzidas por 

circunstâncias ensejadoras de determinada feição fora do comum. Acórdão 1631/2007 

Plenário (Sumário) (Grifou-se) 

Destarte, denota-se que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União perfilha o juízo 

de que o princípio da restrição ao caráter competitivo não é absoluto, tratando-se de matéria 

sedimentada, sendo que na verdade a lei veda é a “cláusula desnecessária ou inadequada, cuja 

previsão seja orientada não a selecionar a proposta mais vantajosa, mas a beneficiar alguns 

particulares”, pois, em sendo assim, tais exigências comprometeriam de fato o princípio da ampla 

competitividade. 

Ademais, imperioso notar também, que a Corte de Contas orienta no sentido de que se a 

restrição for necessária para atender ao interesse público, nenhuma irregularidade existirá em sua 

previsão. 

Por fim, vale transcrever a lição de MARÇAL JUSTEN FILHO, na qual o autor ressalva a 

autonomia da Administração para definir as condições da contratação administrativa, in verbis: 

“Por isso, a lei ressalva autonomia para a Administração definir as condições da 

contratação administrativa. (...) Reservou-se à Administração a liberdade de escolha do 

momento de realização da licitação, do seu objeto, da especificação de condições de 

execução, das condições de pagamento etc. Essa competência discricionária exercita-se 

no momento preparatório e inicial da licitação. ” (Marçal Justen Filho. Comentários à Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos, p. 70) 

Denota-se, assim, que a lei ressalvou autonomia à Administração para definir as condições 

da contratação administrativa, ou seja, a liberdade de escolha do momento de realização da 

licitação, do seu objeto, da especificação de condições de execução, das condições de pagamento 

etc., sendo essa competência discricionária. 

Nesse passo, importante notar que, por um lado, as escolhas acerca das especificações 

técnicas do objeto a ser contatado encontram-se no âmbito do exercício razoável de 

discricionariedade e, por outro, que o SENAR-AR/MT sempre busca, em seus procedimentos 

licitatórios, garantir a mais ampla e irrestrita competição, visto como todas as exigências técnicas 

descritas no Termo de Referência objetivam a atender satisfatoriamente às necessidades da 

instituição, sem estabelecer restrições desproporcionais ao interesse a ser satisfeito com a 

contratação em questão. 
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Portanto, não há se falar em qualquer restrição ou irregularidade, pois, resta cristalino que 

tais exigências são legítimas e incapazes de restringir a competitividade do certame, mas, tão 

somente, tem o condão de resguardar o mínimo necessário à garantia da execução do contato, 

diminuindo os riscos de eventuais prejuízos advindos da má prestação dos serviços ou do 

inadimplemento contratual. 

Noutro aspecto, podemos observar que o instrumento de convocação é extremamente 

claro e objetivo no tocante às exigências editalícias, garantindo igualdade de condições a todos 

os interessados em participar da licitação, razão pela qual as alegações da impugnante não 

merecem prosperar. 

Imprescindível trazer a tona ainda, que até o presente momento nenhuma outra empresa 

por ventura questionou a matéria suscitada pela impugnante. 

Outro ponto a ser combatido, é quanto ao valor estipulado para cobertura de terceiros 

estar excedente refletindo cotações mais caras onerando o valor do edital e contrariando o critério 

de julgamento definido no presente certame licitatório, qual é do tipo menor preço. 

Das simulações realizadas pela empresa ora impugnante, não cabe ser tomada como base 

os preços trazidos, porque é notório que são mera simulações individuais não refletindo os custos 

de uma simulação contemplado o objeto da licitação. 

Nessa esteira, cabe registrar que o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, deve 

ser interpretado com a integração das normas, aplicando de maneira sistêmica os seus preceitos, 

na busca da observância dos princípios descritos no art. 2º do aludido diploma legal que diz: 

“Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o SENAR 

e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, 

inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo.”[Grifo nosso] 

Nessa esteira, por meio do instituto do menor preço, obrigatório na modalidade pregão 

conforme dispõe o art. 19 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, as propostas 

serão julgadas buscando a mais vantajosa para a instituição. Em análise ao referido artigo, 

percebe-se que o mesmo foi o único expressamente definido pela norma, e tendo sido vinculada 

sua aplicação na modalidade Pregão, mediante seu objetivo em obter a maior economia possível 

para o contratante. Por conseguinte, pode-se afirmar que referido tipo de licitação fundamenta-

se no princípio da indisponibilidade do interesse público assim como da economicidade e 

vantajosidade. 

Impera observar que independentemente do julgamento e classificação das propostas, o 
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próprio RLC no artigo 2º, obriga o SENAR/MT atentar-se ao instrumento convocatório no que 

tange as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade que o objeto 

licitado deverá atender, isto é, garantir a eficiência na presente contratação. Portanto, não 

obstante a essencialidade do valor da proposta que irá ordenar a classificação dos concorrentes, 

o preço não será o único critério para a escolha do vencedor, de forma que compete ao 

comprador apreciar a proposta mais vantajosa dentre àquelas supostamente mais econômicas. 

Em que pese não haver como se falar em vantagem para a contratante sem que haja um 

menor custo a instituição concomitante a uma eficiente aquisição de produto e/ou prestação de 

serviço ou obra pelo particular contratado, na prática há uma equivocada interpretação acerca do 

critério do menor preço que se afasta do fim principal da licitação ao verificar-se a ocorrência de 

um processo que, desvirtuando o critério do menor preço, atribui-se a este uma qualidade de 

condição absoluta no certame. Fato observado mediante aquisições de produtos de baixa 

qualidade, ineficiência na prestação de serviços, em que visou-se contratar simplesmente a 

proposta de menor custo. 

Nessa toada, inequívoco que prima facie a escolha pela oferta menos onerosa é aspecto 

positivo ao contratante, contudo, em não sendo observado parâmetros mínimos de qualidade e 

desempenho conforme o fim a que se destina o objeto licitado, seu prematuro perecimento ou 

deterioração ensejará a necessidade de nova e contínuas contratações, e consequentemente 

maiores despesas a longo prazo pela instituição. 

Nesse sentido, devemos avivar que um dos princípios licitatórios mais importantes é o da 

eficiência, e um dos meios para perfazer o mesmo é buscar proposta mais vantajosa por meio das 

contratações norteadas pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, em regra, com 

economicidade, onde por vezes o uso da discricionariedade se faz necessário. 

A respeito desse tema, Marçal Justen Filho ensina que: 

“Economicidade significa o dever de eficiência. A economicidade impõe adoção da 

solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos recursos públicos. 

Toda atividade administrativa envolve uma relação sujeitável a enfoque de custo-benefício. 

O desenvolvimento da atividade implica produção de custos em diversos níveis. Assim, há 

custos relacionados com o tempo, com a mão-de-obra etc.” 

“Como regra, a seleção da alternativa far-se-á em face dos benefícios potenciais de natureza 

econômica e dos riscos envolvidos. Quanto maiores os benefícios econômicos que poderão 

advir de uma certa solução, tanto mais intenso será o dever de adotá-la.” 

“O legislador não se encontra em condições de definir, de antemão, a solução mais 

adequada em face da economicidade. Há escolhas que somente poderão ser adotadas no 

caso concreto, tendo em vista as circunstâncias específicas, variáveis em face das 
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peculiaridades. Por isso, a lei remete a escolha ao administrador, atribuindo-lhe margem de 

liberdade que permita a satisfação do princípio da economicidade. Concede-se liberdade 

ao agente administrativo precisamente para assegurar que opte pela melhor solução 

possível, em face do caso concreto”.5 

Logo, cabe salientar que um dos objetivos das licitações é assegurar a todos os licitantes 

igualdade de condições, consolidando assim o princípio constitucional da isonomia. Porém, para 

consecução desse objetivo deve se observar que a finalidade da Licitação é selecionar proposta 

mais vantajosa para o interesse da instituição, logo da coletividade, e se da coletividade, deve 

sobrepor aos interesses privados, pois se trata de bem comum, social, coletivo. Assim, o princípio 

da vantajosidade para o SENAR na licitação em tela deve prevalecer.  

É nesse contexto que está inserida a exigência objeto da impugnação. Não tem porque a 

administração deixar de exigir condições legais, quando a finalidade de tal exigência, além de ser 

motivada, é em prol do interesse público.  

Sendo assim, serão legítimas, cláusulas e condições que possibilitem a escolha da proposta 

que atendam os interesses da instituição.  

Ainda, cumpre esclarecer que o fato da contratante fazer exigências necessárias quando 

na aquisição de bens e serviços não está a macular os princípios da isonomia e ampla 

competitividade e sim se cercando, precavendo-se de possíveis dissabores futuros. Tamanha seria 

a problemática se tivesse o SENAR/MT que observar de forma ilimitada os princípios da isonomia 

e ampla competitividade realizando as licitações sem as mínimas exigências, promovendo a 

participação de todos, independentemente de condições para execução da contratação com 

observância dos fins visado pela instituição. 

Portanto, as alegações da impugnante não guardam razão, motivo pelo qual não devem 

ser acatadas. 

2. DA ALEGAÇÃO QUE O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO RESTRINGE O CARÁTER 

COMPETITIVO DO CERTAME CONCERNENTE A OBRIGAÇÃO DO VEÍCULO CONTER 

EMPLACAMENTO NO ESTADO DE MATO GROSSO 

Nesse ponto, a impugnante aduz que “Consta no Termo de Referência, a indicação de que 

os veículos da frota, devem ser emplacados no Estado de Mato Grosso. Ocorre que, ao determinar 

que os veículos sejam emplacados no Estado, claramente estabelece-se distinção entre locadoras de 

veículos que possuem sede no Estado do Mato Grosso e as que não possuem, restringindo a 

participação somente aos licitantes do estado”. 

                                                           
5 JUSTEN FILHO, Marcal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos (pgs. 60). 10ª ed. São Paulo: Dialética 

2004 
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Sobre o assunto, importante esclarecer que tal exigência visa dar celeridade na 

identificação de processos de autuação de trânsito e interposição de recursos nos órgãos 

competentes, visto que a gestão da contratação é realizada no Estado de Mato Grosso. 

De outro lado, analisando os pontos aventados pela impugnante, e considerando os 

princípios licitatórios da razoabilidade, ampla concorrência e a seleção da proposta mais 

vantajosa, entendemos que argumentação esboçada nesse tema em apreço guarda razão, ao 

passo que acolheremos parcialmente impugnação, a fim de modificar o Edital neste ponto através 

de adendo a ser publicado. 

3. DA ALEGAÇÃO QUE OS ACESSÓRIOS ESPECIAIS PARA LOCAÇÃO DIÁRIA 

REPRESENTAM ONEROSIDADE EXCESSIVA 

Do cotejo da petição enviada, a impugnante manifesta que: 

“Em relação às especificações dos lotes dos veículos, o termo de referência prevê: 

 Exigência de telemetria/rastreador para locação diária – Item 4.1.12 do termo de 

referência 

 Exigência de capota marítima para os veículos do item 1 – locação diária 

 Exigência de insulfilme para os veículos do item 3 – locação diária 

 Exigência de capota marítima e insulfilme para os veículos do item 4 – locação diária 

Ocorre que, a manutenção destes itens é excessivamente onerosos à Administração pública 

e não há razão de prevalecer nos moldes como dispostos, exceto se efetivamente 

comprovada a real necessidade do órgão, o que não ocorreu no presente certame”. 

Alega a impugnante que os itens mencionados acima, são de extremo exagero, e que a 

manutenção dos equipamentos é extremamente dispendiosa para o contratante.  

Parece ignorar a impugnante o estatuído no instrumento convocatório, uma vez que ficou 

estatuído que as manutenções dos veículos serão de responsabilidade da empresa contratada. 

Nessa esteira, denota-se que os itens solicitados são absolutamente indispensáveis para a 

segurança dos colaboradores e transporte dos materiais que eventualmente poderão carregados. 

Quanto ao insulfilme, é sabido e consabido que o Estado de Mato de Grosso, está situado 

em uma região com elevadas temperatura, conforme se pode constatar dos print’s dos sítes de 

noticiários abaixo:  
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Desta feita, visando, dar maior conforto aos colaboradores quando da condução dos 

veículos locados, é imprescindível que os veículos sejam fornecidos com este item. 

Logo, não existe restrição/cerceamento quanto a solicitação dos itens especificados no 

edital impugnado pela empresa ora recorrente, ao passo que não há que se falar em manutenção 

das cláusulas do edital sendo evidente que as alegações e fundamentações apresentas não 

possuem o mínimo respaldo legal e são manifestamente desarrazoadas. 

Portanto, as alegações da impugnante não guardam razão, motivo pelo qual não devem 

ser acatadas. 

IV. DA DECISÃO 

Diante de todo o exposto, tendo-se por fundamento os dispositivos constantes do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, os termos do instrumento convocatório, os 

princípios gerais que regem as licitações públicas, as orientações do controle externo, a 

jurisprudência pátria e a melhor doutrina, DECIDE-SE:  

CONHECER da impugnação apresentada pela empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A em 

face dos termos do Edital de Pregão Presencial nº 045/2020/SENAR-AR/MT, por ser 

tempestiva, para no mérito ACOLHER PARCIALMENTE o pedido, para modificar o edital, através 

de adendo a ser publicado, alterando a redação do subitem 4.1.4. inserido no Termo de 

Referência (Anexo I) do Edital. 

Cuiabá (MT), 08 de outubro de 2020. 
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