
   

 

 
 

PARECER 
 
 

Ementa: Coleta de Preços n.º 001/2021. Locação de veículo com motoristas. 
Recurso de Participante. Invocação de regra alusiva e aplicável às 
licitações públicas. Irrelevância de falhas formais da proposta. Orientação. 
Conhecimento e não provimento do recurso. 

 
 
 A Coleta de Preços n.º 001/2021 foi instaurada pelo CGEE com o escopo de 
selecionar e contratar a locação de um veículo automotor com as características indicadas no 
ato convocatório, com motoristas. 
 
 O ato convocatório fixou detalhadamente as condições de participação e o termo de 
referência e a minuta de contrato estipularam as bases da contratação e, inclusive, detalharam 
os serviços a serem prestados e fixaram parâmetros com tal finalidade. 
 
 Em sede de RECURSO, sustenta a participante INVESTCAR VEÍCULOS LTDA que, 
na sua condição de empresa de pequeno porte, teria em seu favor a possibilidade de invocar 
a incidência do que se acha previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14.12.2006, que 
institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e, em seu 
art. 44, estatui que “Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.” 
 
 A condição diferenciada e o tratamento favorável instituído na mencionada Lei 
Complementar n.º 123/2006 apenas se aplica às licitações públicas e não alcança 
certames competitivos que, adotados por entidades privadas, possuem regulamentação 
específica, conforme já disposto no ato convocatório. 
 
 Quanto ao conteúdo da proposta, necessário sempre enfatizar que a explicitação 
das condições alusivas à seleção e à contratação, adotadas explicitamente pelo 
participante, não ensejam o acolhimento de impugnação deduzida com relação a aspectos 
meramente formais e que, como visto, não prejudicam a compreensão das condições 
estipuladas, aceitas expressamente pelo participante. 
 
 Em tais condições, cumpre recomendar-se a rejeição das razões de recurso para o 
efeito de manter-se o que se acha estipulado no ato convocatório e em seus anexos. 
 
 É o parecer. 
 

Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. 
 
 

AIRTON ROCHA NÓBREGA 
OAB/DF 5.369 

 
 


