
 
 

 

 

À ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE 

FORNECEDORES DO CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS - CGEE 

 

Cotação de Preços 001/2021 

Recorrente: Investcar Veículos Ltda  

Recorrida: Ribal  

 

 

 

RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n. 07.605.506/0001-73, com sede no Setor Complementar de Indústria 

e Abastecimento, Quadra 14, Conjunto 02, Lotes 01, 02, e 03, SAI-DF, CEP: 71.250-110, 

vem, respeitosamente, neste ato representada na forma de seu contrato social, pelo Sr. Julio 

Torres Ribeiro Neto, brasileiro, solteiro, portador do documento de identidade RG 2.366.461 

SSP/DF e do CPF 004.235.151-01, residente e domiciliado no SMPW Quadra 01, conjunto 

04, Lote 06-B, Núcleo Bandeirante/DF, CEP 71.735-104, com fulcro no artigo 24 do Decreto 

nº 10.024/20191 c/c Seção 21 do Edital, vem apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

interposto pela Recorrente Investcar Veículos Ltda, descrito em epígrafe, pelos fundamentos 

que abaixo se apresentam. 

 

I. TEMPESTIVIDADE 

 

De início, verifica-se que as contrarrazões, ora apresentadas preenchem o 

requisito da tempestividade, pois o prazo final para a apresentação dos recursos pelo 

Recorrente findou-se no dia 11/10/2021, iniciando-se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

para a apresentação das presentes contrarrazões no dia 12/10/2021 e findando-se no dia 

13/10/2021 às 18h, nos termos do Ato Convocatório.  

 

Portanto, levada a protocolo nesta data, resta patente a sua tempestividade.  

 

II. DOS FATOS  

 

                                                           
  



 
 

 

 

Trata-se de Coleta de Preços nº 001/2021 cujo objeto é a seleção e contratação 

de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, observadas as condições 

especificadas no anexo Termo de Referência, parte integrante do Ato Convocatório.  

 

A Recorrida, ao participar do certame, apresentou a proposta mais vantajosa ao 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE, sendo declarada vencedora do certame. 

 

Assim,  irresignada com a sua desclassificação, a Recorrente manifestou a sua 

intenção recursal, nos seguintes moldes: 

 

 A representante ANA CAROLINA BATISTA OLIVEIRA interpelou mais uma 

vez, informando que, em função da natureza jurídica da empresa INVESTCAR 

VEÍCULOS LTDA, como EPP (Empresa de Pequeno Porte) e, conforme lei 

complementar 123/2006, haveria possibilidade de sobrepor o valor proposto 

pela empresa RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA que não tem a mesma 

natureza jurídica, sendo assim, gostaria de saber sobre possibilidade de 

apresentar uma nova proposta de valor. 

 

Contudo, insurge-se com alegações frágeis e infundadas a respeito, conforme a 

Recorrida passa a expor. 

 

III.  DA PRELIMINAR 

 

III.1  PRECLUSÃO  

 

Inicialmente, consta da ata de sessão de julgamento das propostas, coleta de 

preços nº 001/2021, que a Recorrente apenas se insurge quanto à inaplicabilidade do 

tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. 

 

Porém, quando da apresentação das suas razões recursais, sustenta a suposta 

ausência da adequação da proposta da Recorrida às exigências do ato convocatório.  

 

Como é notório, sempre que não coincidirem os motivos e as razões do recurso, 

este não deve ser conhecido.  



 
 

 

 

 

É cediço que a Recorrente deve apresentar todos os motivos de sua 

insurgência, no momento da manifestação da intenção de recorrer, não bastando 

transparecer a sua discordância. 

 

Assim, o mérito do recurso deve ser restrito à motivação exarada no certame. 

Novas argumentações apresentadas nos memoriais recursais não devem ser conhecidas, à 

luz da melhor doutrina.  

 

Assim, preliminarmente, requer que não seja conhecido o recurso da 

Recorrente, no que tange às alegações de ausência de adequação da proposta às exigências 

do ato convocatório.  

 

IV. DO MÉRITO  

 

IV.1 DA INOBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO DE SELEÇÃO E 

CONTRATAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DO CGEE PELA 

RECORRENTE 

 

Trata-se de Coleta de Preços nº 001/2021 para seleção da proposta mais 

vantajosa para a contratação de serviços de locação de veículos com motorista. 

 

Na hipótese, fora adotado o critério de melhor preço para o exame das 

propostas, avaliando-se ainda: rendimento, prazo, condições de pagamento e técnicas de 

execução. 

 

Em cumprimento ao disposto no Edital, a Recorrida apresentou proposta mais 

vantajosa ao Centro de Gestão e Estudos Estratégicos -CGEE com valor total (anual) de R$ 

274.687,80 (duzentos e setenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta 

centavos), e correspondente valor mensal de R$ 22.890,65 (vinte e dois mil e oitocentos e 

noventa reais e sessenta e cinco centavos). 

 

A Recorrente, ao descumprimento do estipulado, apresentou proposta com o 

valor total (anual) de R$ 288.225,60 (duzentos e oitenta e oito mil e duzentos e vinte e cinco 



 
 

 

 

reais e sessenta centavos) e correspondente valor mensal de R$ 24.018,80 (vinte e quatro mil 

e dezoito reais e oitenta centavos). 

 

Sustentando que o certame deixou de contemplar a Lei Complementar 123/2006 

acerca da preferência de contratação às Micro e Pequenas Empresas em caso de empate em 

procedimentos licitatórios.  

 

Contudo, verifica-se que tais regras não são aplicáveis ao certame, uma vez que 

o órgão Contratante se trata de entidade de direito privado, constituída sob a forma de 

associação civil, sem fins lucrativos, nos moldes previstos nos arts. 44, inciso I, e 53 e 

seguintes, do Código Civil, estando qualificada como organização social. 

 

Desse modo, para regulação de seleção e contratação fora editado regulamento 

de seleção de contratação de obras, serviços e compras, respeitado os fundamentos da 

moralidade, publicidade, eficiência, impessoalidade e economicidade. 

 

Assim, os interessados em contratar com a CGEE devem 

OBRIGATORIAMENTE observar as regras regulatórias, não se confundido com as regras 

licitatórias gerais estipuladas para a Administração em geral, in verbis: 

 

Art. 1º Os interessados em contratar com o deverão observar as 

REGULAMENTO, normas e procedimentos inscritos no presente seja 

quanto às exigências de qualificação, ou quanto às condições de 

contratação, sempre orientadas por pressupostos de moralidade, 

publicidade, impessoalidade, economicidade e eficiência. 

 

Art. 2º As normas e procedimentos inscritos no presente REGULAMENTO 

não se confundem com aqueles fixados para órgãos e entes integrantes 

da administração pública. 

 

Art. 3º. Serão aplicáveis às contratações diretas e aos certames seletivos 

conduzidos no âmbito do CGEE, única e exclusivamente, as normas 

inscritas no presente REGULAMENTO e aquelas inscritas em atos 

convocatórios específicos 

 



 
 

 

 

Portanto, é claro que ao presente certame aplica-se EXCLUSIVAMENTE as 

disposições do Regulamento da CGEE, de modo que, inexistindo previsão expressa no ato 

convocatório e no regulamento acerca da aplicação de tratamento diferenciado das micro e 

pequenas empresas, não há que se falar na sua aplicabilidade. 

 

Verifica-se, ainda, que a Lei Complementar 123/2006, ao contrário do deduzido 

pela Recorrente, é de observância obrigatória apenas aos entes públicos municipais, 

estaduais e federais, não se aplicando, em regra, às entidades de direito privado.  

 

Portanto, não há que se falar em empate ficto entre os participantes, logo, não 

tendo a Recorrente apresentado a proposta mais vantajosa, conforme fato incontroverso na 

hipótese, o certame deve ser mantido em sua íntegra.  

 

IV.2 DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA ÀS EXIGÊNCIAS DO ATO 

CONVOCATÓRIO  

 

A Recorrente sustenta a suposta ausência de adequação da proposta da 

Recorrida às exigências do ato convocatório, sob o fundamento de que não houve a completa 

descrição dos serviços a serem prestados, a indicação do preço unitário e total, bem como a 

consignação de validade não inferior a 60 (sessenta) dias. 

 

Contudo, verifica-se que a proposta da Recorrente cumpriu todos os requisitos 

determinados pelo Ato Convocatório, bastando uma simples leitura da referida. 

 

No que tange à data de validade, a Recorrente fora cautelosa ao constar que a 

referida possui prazo de validade de 60 (sessenta) dias, sendo datada no dia 07 de outubro 

de 2021, conforme se verifica: 

 

 

 

Ademais, ainda que se cogite no suposto erro material suscitado pela Recorrida, 

o que se admite apenas pelo princípio da subsidiariedade, referido erro material, manifesto, 



 
 

 

 

notório e indiscutível, não altera a boa-fé e interesse da Recorrida em adjudicar o objeto do 

certame, ainda mais quando da totalidade da proposta conclui-se o cumprimento de todos os 

requisitos estipulados, consoante disposição do artigo 427 do Código Civil, aplicado de forma 

analógica ao caso.  

 

Ademais, verifica-se que a Recorrente apenas destaca de forma maliciosa em 

seu recurso parte da proposta da Recorrida, tentando induzir suposto descumprimento.  

 

Portanto, por qualquer ângulo que se observe, resta demonstrado que a 

Recorrente cumprir todos os requisitos determinados no Ato Convocatório do Certame de 

Coleta de Preços nº 001/2021, devendo a decisão que declarou a Recorrida vencedora ser 

mantida em sua integralidade, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, 

vinculação ao edital e impessoalidade.   

   

IV. CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS 

 

Pelo exposto, a Recorrida pugna pela total improcedência do recurso, mantendo-

se inalterado a coleta de preços nº 001/2021, sob pena de ofensa ao Regulamento do Centro 

de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE. 

 

Termos em que,  

Pede deferimento. 

 

Brasília - DF, 13 de outubro de 2021. 

 

 

RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 

CNPJ nº: 07.605.506/0001-73 
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