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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DECISÃO–PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 249/2019 

 

OBJETO:Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para a 

execução dos serviços de locação de veículos diversos, para transporte de pessoal, 

materiais, documentos, cargas e outros, para atender às necessidades para execução 

das demandas da Secretaria de Serviços Públicos – SESP. 

 

DATA DE ABERTURA: 04/12/2019 

 

PEDIDO DE DILIGÊNCIA JUNTO À: ZENIT TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA. 

 

 

1. DA DILIGÊNCIA 

 

No dia 26/12/2019, em virtude da necessidade de se aferir a capacidade de execução 

da empresa ZENIT TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA., foi encaminhado um pedido 

de diligência à referida, nos seguintes termos: 

 

 

 

Após cumprimento de algumas solicitações da empresa requerida, esta se manifestou 

acerca da diligência, alegando que o pedido constituiu abuso de conduta e desvio de 

objetivo do certame, vez que não se pode exigir novo atestado. 
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Indicou ainda, que “em NENHUM item constante no edital de regência do presente 

certame constou qualquer exigência atinente à quantitativo mínimo a ser indicado no 

atestado de capacidade técnica que obrigatoriamente deveria ser apresentado pelas 

licitantes.” 

 

Asseverou que a finalidade da diligência deve ser outra, que não a apresentação de 

“documento novo”. 

 

Além disso, aduziu que “mesmo que a Administração Pública quisesse exigir 

quantitativos mínimos, o que jamais poderia ser feito de forma superveniente 

aduzindo a realização de supostas “diligências”, deveria ter elencado expressamente 

entre os requisitos de qualificação técnica, na seção atinente, e apresentar justificativa 

que demonstrasse o interesse público, bem como a sua necessidade, permitindo, 

desse modo, que as disposições pudessem ser realmente apreciadas por todos os 

participantes do certame.” 

 

Por fim, requereu seja reconsiderado o pedido de diligência promovido, vez que o seu 

atestado atendeu os elementos técnicos indispensáveis exigidos no instrumento 

convocatório, devendo ser considerada vencedora do certame, sob pena de nulidade. 

 

2. DA ANÁLISE 

 

De logo, é salutar mencionar que o entendimento da requerida sobre a diligência 

promovida está totalmente equivocado, pois, ao contrário do que fundamentou, a 

intenção da Pregoeira/Comissão foi exatamente confirmar a sua capacidade de 

execução, em face de robusta e complexa contratação que a ela estaria destinada, 

decorrente dos lotes I e II do Pregão Presencial nº 249.2019. 

 

Diferente do que sustenta em sua manifestação, a análise do atestado deve ser 

dotada de cautelas indispensáveis, que não devem se restringir apenas ao quanto 

estabelecido no instrumento convocatório, mas sim a qualquer aspecto que seja 
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capaz de demonstrar que eventual licitante possui (ou não) condições técnicas para 

executar o objeto pretendido pela Administração, caso se sagre vencedora. 

 

É cediço que, a apresentação de atestados visa demonstrar que as licitantes já 

executaram, anteriormente, objetos compatíveis em características, quantidade 

e prazo com aquele definido e almejado na licitação. 

 

Por isso, não restam dúvidas de que a Pregoeira/Comissão, ao examinar o referido 

documento (atestado de capacidade técnica), deve atuar com esteio nos princípios 

inerentes ao procedimento, a exemplo da razoabilidade, proporcionalidade e 

segurança jurídica. 

 

Nessa linha, para afastar possíveis equívocos e/ou decisões açodadas, o Tribunal de 

Contas da União - TCU tem posicionamento sólido e determina que havendo qualquer 

dúvida quanto aos atestados, é dever da Administração Pública realizar a 

competente diligência. 

 

Para ratificar o exposto, vejamos o seguinte julgado: 

 

Licitação sob a modalidade pregão: As informações 

demandadas nos atestados a serem apresentados por 

licitantes, para o fim de comprovação de capacidade 

técnica, devem ser dotadas de clareza, sendo que, no caso 

de dúvidas, cabe ao gestor público valer-se da faculdade 

contida no § 3º art. 43 da Lei 8.666/1993, promovendo 

diligências, para saneamento dos fatos, se necessário  

 

(...). Mesmo admitindo, ainda consoante o relator, “que fosse 

necessária a comprovação da operação simultânea dos 315 PA 

em uma única instalação física para a aferição da capacidade 

técnica, não é possível afirmar que isso não ocorreu a partir do 

que está escrito no atestado em questão”. Nesse ponto haveria, 

destarte, inferência por parte da CEAL baseada em interpretação 
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restritiva do texto do atestado. Destacou o relator que “se havia 

dúvidas a respeito do conteúdo do atestado, caberia ao gestor, 

zeloso, recorrer ao permissivo contido no § 3º do art. 43 da Lei 

nº 8.666/1993 e efetuar diligência à (...). para esclarecê-las, 

providência que não foi tomada.” Indevida, portanto, na forma de 

ver do relator, a inabilitação da empresa, o que levou-o a votar 

por que se determinasse à CEAL que adotasse as providências 

necessárias no sentido de tornar nulos os atos administrativos 

que inabilitaram e desclassificaram a proposta da empresa, o 

que foi aprovado pelo Plenário. Precedente citado: Acórdão nº 

2521/2003, Plenário.  

 

(Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos nº 73 

do Tribunal de Contas da União, Acórdão nº 1924/2011-Plenário, 

TC-000.312/2011-8, Rel. Min. Raimundo Carreiro, 27.07.2011). 

 

Ora, assim como se pôde extrair do julgado acima transcrito, foi permitida à empresa 

ZENIT apresentar complementação e/ou novas informações acerca do seu atestado, 

com a finalidade de confirmar a compatibilidade dos serviços por ela prestados com a 

da contratação ora pretendida. 

 

Acontece, porém, que a referida empresa preferiu simplesmente contestar a medida 

ao invés de apresentar informações complementares acerca do contrato firmado por 

ela, cujo atestado, por si só, é suficiente pra comprovar a total inadequação, vejamos: 
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Percebe-se que o documento é expresso ao informar que, em decorrência do contrato 

mencionado a empresa ficou responsável pela locação de apenas e tão somente 01 

(um) veículo (ônibus), cujo valor mensal é de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), 

totalizando o valor até a data da licitação de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), 

para dois meses de prestação de serviço, ao tempo em que, a contrataçao ora 

pretendida pela Administração municipal prevê uma estimativa de aproximadamente 

50 (cinquenta) veículos, com um valor de proposta em R$ 8.710.000,00 (oito milhões 

setecentos e dez mil reais) para os 2 lotes. 
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Some-se a tamanha discrepância entre o vulto da licitação e o atestado comprovado 

pela empresa, o fato que esta abriu operação de funcionamento há apenas 10 (dez) 

meses, o que demonstra total incapacidade de assumir as obrigações previstas nesta 

licitação. 
 

Não bastante a diligência não aproveitada pela ZENIT, esta Pregoeira/Comissão 

ainda teria a opção de ampliar o escopo da medida, para fazer outras confirmações 

acerca da capacidade de execução da empresa, a exemplo de verificação in loco da 

sua estrutura empresarial, dentre outros, porém, como supra mencionado, o próprio 

atestado somado ao fato de a empresa não ter apresentado a elucidação requerida, 

são suficientes para tornar cristalina a incompatibilidade com as características, 

quantidades e prazos pretendidos pelo Município de Camaçari, através da 

contratação ora em voga. 
 

3. DA CONCLUSÃO 
 

Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, com base nos princípios da 

razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica, do interesse público e nos 

termos da Lei 10.520/02, do Decreto 3.555/00 e da Lei Municipal 803/2007 e com 

fulcro na súmula 473 do STF, que diz que “a administração pode anular seus próprios 

atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 

direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”, e 

utilizando - se dos princípios que regem a Administração Pública e em especial o da 

Autotutela, resolve rever a decisão que habilitou a empresa ZENIT TRANSPORTES E 

LOCAÇÃO LTDA, ficando designada para o dia 06/01/2020, às 09h00min, para nova 

disputa do Pregão Presencial nº 249/2019. 
 

Camaçari, 02 de janeiro de 2020. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
     

Ana Paula Souza 
Silva 

Presidente/Apoio                                        
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Pregoeira 
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Almeida 
Apoio 

 
Michelle Silva 
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Apoio 

 


