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DECISÃO

Ementa: Recurso Administrativo da Empresa 
Transcalar- Transporte Escolar de Cargas e 
Locação de Maquinas Ltda-ME  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2017 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fazer o transporte 
dos alunos da Educação Básica da rede Municipal de ensino em 
estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais, no exercício do 
ano de 2017. 

RECORRENTE – TRANSCALAR- TRANSPORTE ESCOLAR DE CARGAS E LOCAÇÃO 
DE MAQUINAS LTDA-ME.
RECORRIDO – PREGOEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI, através do seu PREGOEIRO, vem responder 
ao recurso interposto pela proponente TRANSCALAR- TRANSPORTE ESCOLAR DE 
CARGAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME, qualificada nos autos do processo 
em epígrafe, nos termos que seguem: 

I – Dos Fatos  

A empresa recorrente se insurgiu contra a decisão do Pregoeiro de 
INABILITAR a recorrente devido a mesma não apresentar o valor da 
diária para prestação do serviço.

II- Da Fundamentação 

As licitações públicas devem ser processadas e julgadas em estrita 
conformidade com os princípios constitucionais, e aqueles previstos no 
art.3º da Lei Geral de Licitações e Contratos: da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, 
do julgamento objetivo, do caráter competitivo e dos que lhe são 
correlatos.  

O doutrinador Jessé Torres, leciona: “o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório faz do edital a lei interna de cada licitação, impondo-se a observância 
de suas regras à Administração Pública e aos licitantes, estes em face dela e em face 
uns dos outros, nada podendo ser exigido, aceito ou permitido além ou aquém de 
suas cláusulas e condições;”. Nada mais exato. Logo, é importante compatibilizar 
as regras do edital com o quanto disposto na lei e na Constituição.
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II – Conclusão 

O Edital é a Lei interna da licitação e está em conformidade com a Lei 
geral de licitações. A recorrente não apresentou o valor da diária na 
proposta de preço, conforme solicitação no edital de licitação, sendo 
assim o pregoeiro e sua equipe de apoio ficou impossibilitado de julgar 
o valor da proposta apresentada da recorrente, o qual foi critério do 
julgamento da proposta.   

Pelo exposto e com fulcro na Lei 8.666/93, e no edital, julgo 
IMPROCEDENTE o presente recurso pelas razões apresentadas, 
sendo a Empresa Licitante TRANSCALAR- TRANSPORTE ESCOLAR 
DE CARGAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME  e declarando 
INABILITADA a recorrente.  

IRANILSON ANTUNES DA LUZ
Pregoeiro Oficial 

De acordo com a decisão do Pregoeiro. 

Prefeito Municipal de Macarani
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