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DECISÃO DO PREGOEIRO – RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Processo Administrativo nº:  075/2021 

Pregão Eletrônico nº:   025/2021 

Objeto: Concessão remunerada de uso para exploração, operação e administração de alguns 
estacionamentos do Entreposto Terminal de São Paulo - ETSP de propriedade da CEAGESP – 
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, conforme especificações descritas 
no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

Recorrentes:  LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-EPP. 

 

Trata-se a presente de julgamento de RECURSO administrativo apresentado pela empresa 

LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-EPP, opondo-se à decisão do pregoeiro que habilitou 

a empresa ULTRA PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, para objeto deste certame.  

 

I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 

 

Após o informe do prazo para registro da intenção de recurso no dia 14/07/2021, a empresa 

LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-EPP, manifestou a intenção de recorrer da decisão 

do pregoeiro. 

 

No prazo para apresentação dos motivos que justificam a intenção de recurso, a empresa que 

manifestou a intenção de recurso, publicou sua peça recursal no sitio da Caixa. 

 

O presente julgamento de recurso será analisado considerando os termos impetrados, 

juntamente com a contrarrazão apresentada, tempestivamente, pela empresa ULTRA PARK 

ESTACIONAMENTOS EIRELI. Tais documentos encontram-se disponíveis para consulta no sítio 

www.caixa.gov.br e fisicamente constante do processo administrativo nº 075/2021. 

 

Em sede de admissibilidade recursal, foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, 

interesse processual, fundamentação, pedido de nova decisão e tempestividade. 

 

 

II. DOS ARGUMENTOS DA EMPRESA RECORRENTE 

 

Nas razões de seu inconformismo, a recorrente alega ilegalidades e irregularidades nos atos 

administrativos praticados pelo pregoeiro nos seguintes procedimentos: 

(i) A Administração decidiu sobre a Habilitação da empresa recorrida: inconsistências no 

sistema de compras (caixa), a não publicação antecipada de um ato de Aviso antes da 

tomada de decisão, pouco tempo disposto no sistema (30 minutos) para manifestação de 

intenção de recurso; 

(ii) Alega que os valores mensais ofertados pelas licitantes são inexequíveis e que a 

empresa habilitada não conseguirá entregar o objeto do contrato; 

(iii)  Certidões irregulares e Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela recorrida 

insatisfatórios para atender as exigências do edital; 
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(iv) O Atestado de Capacidade Técnica apresentado da Santa Casa de Vinhedo – trata-

se de evento de 15 dias e que, por se tratar de evento de curta duração, não houve a 

necessidade de instalação de equipamentos, investimentos inexpressivos, ou mesmo 

formulação de uma metodologia de operação de longo prazo, onde não comprova a 

experiência necessária para operar os estacionamentos da CEAGESP, que compreende 

aos serviços de vigilância e segurança patrimonial, conserto e conservação de áreas, 

serviços de limpeza, bem como as demais características inerentes ao objeto; 

(v) O Atestado de Capacidade Técnica apresentado do Banco Bradesco S/A cita apenas 

administração de pátios de estacionamentos, sem citar informações necessárias como 

instalações de equipamentos, ou investimentos expressivos – não comprovando 

experiência compatível em característica, quantidades e prazos; 

(vi) O Atestado de Capacidade Técnica apresentado emitido pela Pref. Municipal de Santa 

Isabel, trata-se de Atestado apresentado em nome de outra empresa, com nome 

semelhante, com o intuito de burlar a licitação e confundir os responsáveis pela conferência 

dos documentos, onde deveria ser realizada diligência pela Comissão para esclarecer a 

veracidade dos atestados; 

(vii) A necessidade de demonstração, através do Balanço Patrimonial, o registro das 

receitas, provenientes da referida atividade, alvará de funcionamento para a atividade, 

cópia das notas fiscais emitidas demonstrando tipo e volume de serviços executados;  

(viii) O inexequibilidade das propostas – a licitação não destina apenas apurar somente 

a maior oferta, mais sim selecionar a proposta que possa ser executada de maneira 

satisfatoriamente e adequadamente visando a melhoria contínua e execução eficiente do 

objeto do contrato. As empresas classificadas (da primeira à quarta) são classificadas pela 

RECORRENTE como “os precipitados”, apresentando valores irrisórios. E as empresas 

classificadas a partir da RECORRENTE, chamado de “grupo 2”, ponderadas, onde 

apresentaram valores praticáveis e levaram em consideração todas as exigências do edital 

para formularem suas propostas. As empresas do “grupo 1” não consideraram em suas 

propostas o valor do rateio e demais despesas, ofertando valores absolutamente fora da 

realidade, impraticáveis; 

(ix) O desenquadramento da empresa recorrida no Simples Nacional, de acordo com o 

regime tributário devido à média do faturamento mensal. Somando a outros fatores 

observados pela recorrida, a empresa recorrente não poderá sustentar a oferta de preço 

apresentado; 

(x) Os investimentos necessários para a execução do objeto não foram considerados pelas 

empresas do “grupo 1”, como automação dos equipamentos, instalação de equipamentos 

de videomonitoramento, adequações estruturais necessárias nos estacionamentos de 

motos, etc. Estes investimentos podem variar entre R$ 300.000,00 à R$ 500.000,00. 

Somando todos custos necessários para a execução do objeto, subtraído da arrecadação 

mensal, obteremos o valor máximo possível de R$ 291.374,21. Portanto, qualquer valor 

superior e este é inexequível; 

(xi) Com base no valor proposto pela RECORRIDA, a empresa executará o objeto com 

ausência de lucro; 

(xii) A Empresa RECORRIDA está irregular fiscalmente perante a Fazenda Municipal de 

São Paulo, como consta na Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários da 

Secretaria Municipal da Fazenda – Prefeitura de São Paulo; 
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(xiii) As propostas apresentadas pelas licitantes ULTRA PARK ESTACIONAMENTOS 

EIRELI, OFFICE PARK LTDA, PARK HOME ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIGITAIS 

LTDA são manifestadamente inexequíveis pois desconsideraram as exigências do Edital 

e Termo de Referência, oferecendo um valor que comprometerá o equilíbrio econômico 

delas e a execução do contrato, além de oferecerem risco de inadimplência à CEAGESP; 

 

Assim, a empresa requer que seja julgado o presente Recurso procedente, diante das questões 

pontuadas, a fim de que seja considerada inabilitada a empresa ULTRA PARK 

ESTACIONAMENTOS EIRELI.  

 

III. DAS CONTRARRAZÕES 

 

A licitante ULTRA PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, apresentou, contrarrazões no prazo 
legal, onde alega que o recurso administrativo interposto pela recorrida é totalmente desprovido 
de fundamentos fáticos e jurídicos e faz, resumidamente, as seguintes ponderações: 

 
(i) No que se refere às certidões emitidas pela Prefeitura Municipal de Santa Isabel, tratou-

se apenas de um equívoco por parte da própria administração pública daquele município, 

tendo estas já sido devidamente corrigidas; 

(ii) Já em relação à suposta irregularidade fiscal perante a Fazenda Municipal de São 

Paulo, todos os impostos já foram devidamente pagos, tanto é verdade que esta questão 

já fora esclarecida no Mandado de Segurança de nº 1044160-02.2021.8.26.0053, que 

tramita perante a 11ª Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo, 

no qual foi proferida a decisão liminar. Podendo-se concluir que tais documentos são 

perfeitamente hábeis para comprovar a qualificação técnica exigida pelo edital, de forma 

que atende os objetivos traçados pela Administração Pública; 

(iii)  No que tange à inexequibilidade das propostas alegada pela Recorrente, não há regra 

específica sobre a inexequibilidade de preços para a aquisição de bens de consumo. A Lei 

n° 8.666/1993, utilizada de forma subsidiaria no pregão, define parâmetros de cálculo para 

a verificação da exequibilidade, somente para obras e serviços de engenharia (art. 48, § 

1°)2. Também não há nos Decretos n°s 3.555/2000 e 5.450/2005, que regem o pregão, 

dispositivo específico tratando de inexequibilidade de preços. Inclusive, este é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Contas da União (TCU), ao proferir o v. Acórdão n° 

1.100/2008 – Plenário, decidindo que não cabe ao pregoeiro ou à comissão de licitação 

declarar a inexequibilidade da proposta da licitante, mas facultar aos participantes do 

certame a possibilidade de comprovarem a exequibilidade das suas propostas; 

(iv) Diante disso, não cabe à Empresa Recorrente estipular, de maneira subjetiva, critérios 

de exequibilidade de preços, uma vez que não há espaço para subjetivismos na condução 

dos certames públicos (art. 44, § 1°, da Lei n° 8.666/933); 

(v)  Logo, a apuração da inexequibilidade tem de fazer-se caso a caso, sem a possibilidade 

de eleição de uma regra objetiva padronizada e imutável. Deve haver pleno conhecimento 

sobre o mercado, a composição de custos e as características pertinentes ao objeto 

licitado, o que não é o caso, uma vez que a Empresa Recorrente não tem conhecimento 

da realidade da Recorrida. Além do mais, pelo princípio do vínculo ao instrumento 

convocatório, todos os licitantes devem cumprir rigorosamente as regras previstas no 

edital, de forma que não há discricionariedade em admitir a sua não observância. Tais 
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especulações de valores não são hábeis para comprovar a qualificação técnica exigida 

pelo edital, de forma que não atende os objetivos traçados pela Administração Pública; 

(vi) Portanto, considerando que a Empresa Recorrida atende perfeitamente à qualificação 

técnica e dispõe de habilitação jurídica, conforme os objetivos lançados no edital, não 

restam dúvidas quanto à capacidade de atender ao objetivo do certame. 

 
Requer que seja mantida a decisão pela habilitação de sua empresa, adjudicando e 
homologando o objeto com brevidade. 
 

 

IV. DA ANÁLISE DO RECURSO 

 

Da análise dos argumentos constantes do tópico II, a recorrente LOG1 SOLUÇÕES 

INTEGRADAS LTDA-EPP apresentou tempestivamente suas razões recursais e a recorrida 

ULTRA PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, empresa classificada em primeiro lugar, também 

tempestivamente apresentou suas contrarrazões recursais, seguindo abaixo as considerações e 

a seguir, a decisão, derivando três argumentos essenciais: (i) questionamento quanto a decisão 

da Administração sobre a habilitação da recorrida e publicação do Aviso e o tempo para 

manifestação da intenção de recurso (30 minutos), (ii) irregularidade quanto à habilitação acerca 

da capacidade financeira em relação ao balanço e capacidade técnica por possíveis 

inconsistências nas certidões emitidas pela Prefeitura Municipal de Santa Isabel e irregularidade 

fiscal perante a Fazenda Municipal de São Paulo, (iii) inexequibilidade da proposta da recorrida. 

 

Preliminarmente, necessário destacar que a esta CEAGESP por seu regime de empresa pública 

da administração federal, aplica-se a Lei 13.303/2016 – conforme previsto no artigo 1º. 

destacando-se que o artigo 31 (g.n.) apresenta que as licitações deverão assegurar a seleção 

da proposta mais vantajosa, observados os princípios da Administração: impessoalidade, 

moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, economicidade, 

desenvolvimento nacional sustentável, vinculação ao instrumento convocatório, obtenção de 

competitividade e julgamento objetivo – todos eles observados no presente certame. 

 

Além da proposta mais vantajosa, assegurada também a função social do contrato, nessa linha a Lei 

Geral de Licitações – a Lei 8666/93 traz em seu artigo 2º. o conceito de contrato: qualquer ajuste 

entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de 

vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 

denominação utilizada, destacando-se permitir oportunidade até às empresas em recuperação judicial 

(Lei 11.101/2005) e a aplicabilidade incontestável da Lei 123/06 asseguradas as prerrogativas da 

ME/EPP conforme constante dos artigos 42 a 49, especialmente o artigo 43, para permitir a 

regularização de documentação de micro e pequenas empresa até a celebração do contrato. 

 

Nessa linha, firmes são as premissas que esta Administração adotou no presente certame: 

(i) não ingerir na administração privada representada pelos licitantes que livremente poderiam 

oferecer suas propostas de acordo com suas estratégias de negócio; 

(ii) o conceito de empresário é aquele que assume os riscos na exploração de atividade econômica 

em busca de lucro; 

(iii) os valores das receitas expressas no edital serviram de referência para que as licitantes 

elaborassem suas propostas livremente, considerando a oportunidade de retomada da economia com 
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a superação do contexto de pandemia; 

(iv) a real possibilidade de exploração de outros dois pontos de estacionamentos (Estacionamentos 

17 e 18) que permitiriam à futura contratada o aumento das receitas, estimulada a melhoria contínua 

da gestão dos estacionamentos. 

 

Feitas as considerações iniciais, quanto aos questionamentos essencialmente formulados, seguem 

os seguintes esclarecimentos:  

 

(i) Quanto a decisão da Administração sobre a habilitação da recorrida e publicação do 

Aviso e o tempo para manifestação da intenção de recurso (30 minutos): a Administração 

Pública cumpriu a lei em sua decisão, nos limites indicados no edital aos quais também se vincula 

apesar de tê-lo elaborado, atentando para a regularidade da documentação de habilitação 

apresentada conforme prerrogativas da Lei 123/06 asseguradas às ME/EPP, destacando-se que 

o prazo se 30 minutos para a interposição da intenção de recursos é superior à praxe de 20 

minutos normalmente concedidos em licitações, tempo mais que suficiente para a indicação da 

intenção de recorrer, na própria sessão, para futura apresentação das razões recursais. 

 

(ii) irregularidade quanto à habilitação acerca da capacidade financeira em relação ao 

balanço e capacidade técnica por possíveis inconsistências nas certidões emitidas pela 

Prefeitura Municipal de Santa Isabel e irregularidade fiscal perante a Fazenda Municipal 

de São Paulo: de se destacar inicialmente que houve manifestação favorável do DEFIC – 

Departamento Financeiro desta CEAGESP quanto ao Balanço e Demonstração de Resultados 

da referida recorrida, a empresa Ultrapark a qual obteve liminar no Mandado de Segurança de 

no. 1044160-02.2021.8.26.0053 contra a Prefeitura de São Paulo que em acatamento a 

determinação judicial, regularizou o sítio para permitir a expedição da regular certidão negativa 

de débitos de tributos mobiliários, sendo inexigível conduta diversa por esta Administração, a 

não ser decisão na mesma linha daquela reconhecida pelo Poder Judiciário, senão aceitar a 

regularidade fiscal e financeira da empresa recorrida. 

 

No que tange à capacitação técnica em relação a documentação apresentada pela empresa 

recorrida, há manifestação da área técnica da CEAGESP, o DEPEC – Departamento de 

Entreposto da Capital, nos seguintes termos: 

 

1. Trata-se do recurso apresentado pela empresa  Log1 – Soluções Integradas 

acerca da licitação de Concessão  Remunerada de Uso Exploração, Operação  e 

Administração de Alguns Estacionamentos do ETSP, pregão eletrônico nº 025/2021, 

Processo nº 075/2021, tendo em vista  a habilitação da empresa Ultra Park 

Estacionamentos Eirelli ao qual a recorrente alega ser equivocada, pois a empresa 

apresentou certidões irregulares e atestados de capacidade técnicas insatisfatórios 

para atender as exigências legais e editalícias. 

 
2. Primeiramente adentremos a letra da Lei 13.303/2016 no artigo 58 que 

orienta aos aspectos da habilitação e qualificação técnica.  

 
“Art. 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros:  
II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, 
de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório;” 
Lei das Empresas Públicas, 13.303/2016. 
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3. Nesta seara, o Edital de Licitações é quem rege e delimita os parâmetros a 

serem exigidos no momento da análise da qualificação técnica da licitante. No caso 

em especifico do pregão eletrônico nº 25/2021 a documentação da qualificação 

técnica está descrita no item 8.2.3 

 
4. Neste aspecto a recorrente apontou as seguintes suspeições: 

 
a) Os atestados emitidos do dia 30/03/2008 e 23/02/2010 pela SANTA CASA 

DE VINHEDO que essa festa tem duração somente de 15 (quinze) dias e ao 

atestado não comprova compatibilidade em características e quantidades com 

a desta licitação. 

Em que se pese tal alegação, no entanto conforme verifica-se demonstrado do trecho 
retirado do referido atestado que a empresa executou atividades de operação e 
administração de estacionamento condizente com o objeto da licitação previsto no 
edital. No contexto em questão não foi aferido o prazo contratual, apesar de ser 
possível presumir o quantitativo de vagas pela quantidade de veículos demonstrada. 
                                                 Trecho do Atestado de Capacidade Técnica – Santa Casa de Vinhedo. 

5. A recorrente explica que o atestado de capacidade técnica emitido pelo 

Banco Bradesco S/A apresenta que a licitante habilitada administrou pátios de 

estacionamentos, que apenas administrou sem a necessidade de instalação de 

equipamentos, ou investimentos expressivos. Além disso, não faz referência ao 

prazo de execução, que pode-se supor, que deve ter ocorrido durante prazos 

inexpressíveis e eventual. 

Não obstante as considerações subjetivas e hipotéticas da recorrente na questão dos 
equipamentos e investimentos, o fato é que o referido atestado foi analisado a partir 
das informações mensuráveis, a partir da análise objetiva e tangível do que normatiza 
o instrumento convocatório. Neste aspecto, foi exigido a comprovação por meio de 
atestados que demonstrem a capacidade de administrar os serviços de 
estacionamento, no mínimo 50% do quantitativo de vagas previstas do edital. No caso 
em comento, a licitante comprovou que administrou 1.563 vagas de estacionamento, 
superior ao previsto no edital de licitações no valor de 905.  

 
 
  
     Trecho 
retirado do 
Edital de 
Licitação, 
Pregão 
Eletrônico nº 
25/2021, p.16. 

 

6. O 

atestado 

emitido pela Prefeitura de Santa Isabel, está em nome de outra empresa ULTRA 
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PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.772.181/0001-86, uma empresa 

que nem se quer foi credenciada para este certame, que é de se presumir que a 

ULTRA PARK ESTACIONAMENTOS EIREILI anexou o atestado com o objetivo 

de burlar a licitação e confundir os responsáveis pela conferência das 

documentações. 

No caso em questão, a área técnica fez apontamentos a esse respeito, da divergência 
contida no atestado de capacidade técnica através da razão social e do número do 
CNPJ da empresa. No entanto, o assunto foi plenamente superado, haja vista tratar-
se de erro formal da referida Prefeitura de Santa Isabel saneado através da 
Comunicação Interna nº 301/2020 que retificou o erro. Demonstrou que a empresa 
ULTRA PARK ESTACIONAMENTOS LTDA operou o Estacionamento de Veículos da 
Zona Azul em vias da área central do município por 10 (dez) anos. 

 
7.  Conclusão.  

Diante de todo o exposto, é possível considerar que a empresa ULTRA 
PARK ESTACIONAMENTOS LTDA demonstrou documentalmente sua 
qualificação técnica, inexistindo no teor dos documentos certidões 
irregulares ou atestados de capacidade técnica insatisfatórias, não 
merecendo prosperar as fundamentações impetradas pela empresa 
LOG1 Soluções Integradas. 

 

(iii) inexequibilidade da proposta da recorrida, que não conseguirá entregar o objeto do 

contrato: primeiramente é imperioso esclarecer que, para o correto esclarecimento do óbice 

apontando neste item, e toda sua elucidação ao questionamento, recorreu-se a demanda à 

área gestora deste objeto, a qual balizou este pregoeiro para o subsequente trecho respondido, 

contraditado a seguir: “inicialmente cumpre esclarecer que o objeto da presente licitação não se 

destina à contratação de serviços, mas de concessão de uso de área pública, fixado um valor 

mínimo a título de futuro contrato de concessão remunerada de uso, a partir do qual foram 

apresentados lances, que foram apresentados livremente pelas licitantes, em franca competição, 

resultando em critérios objetivos de julgamento – qual seja a maior oferta – sendo escolhida para 

análise dos documentos de habilitação, em conformidade com a Lei do Pregão – 10520/02 

regulamentada pelo Decreto 10.024/2019 - a licitante que apresentou a melhor oferta 

remanescente, a segunda colocada que foi convocada tendo em vista a inabilitação da primeira 

colocada cuja documentação apresentou falhas insanáveis. 

 

Desta forma, a Instrução Normativa 005 de 26/05/2017 trata em seu Anexo V em seu item 2.9 

alínea b e subitem b1 abaixo transcrito com grifos nossos, que trata acerca do detalhamento dos 

custos em planilhas para aferição da exequibilidade para as contratações de serviços com 

mão de obra residente, destacando-se que em contratações pela natureza do seu objeto torne 

inviável ou desnecessário o detalhamento de custos para aferição da exequibilidade. 

 

2.9 Estimativa de preços e preços referenciais: 

[...] 

b) No caso de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de 

obra, o custo estimado da contratação deve contemplar o valor máximo 

global e mensal estabelecido em decorrência da identificação dos 



 
 

Página 8 de 9 

 

elementos que compõem o preço dos serviços, definidos da seguinte 

forma: 
b.1. por meio do preenchimento da planilha de custos e formação de 
preços, observados os custos dos itens referentes ao serviço, podendo ser 
motivadamente dispensada naquelas contratações em que a natureza 
do seu objeto torne inviável ou desnecessário o detalhamento dos 
custos para aferição da exequibilidade dos preços praticados; 
 

Acerca da inexequibilidade das propostas alegada pela Recorrente, a Lei n° 8.666/1993, utilizada 

de forma subsidiaria ao pregão, tal como previsto no Artigo 9º da Lei 10.520/02, define 

parâmetros de cálculo para a verificação da exequibilidade, somente para obras e serviços 

de engenharia (art. 48, § 1°), que se trata de contrato de despesas com desembolso de recursos 

por parte da Administração Pública, não havendo nos Decretos n°s 3.555/2000, 5.450/2005 e 

10.024/2019 que regem o pregão, dispositivo específico tratando de inexequibilidade de preços. 

 

De se notar que nessa modalidade de Contrato de Concessão Remunerada de Uso, não há que 

se falar em inexequibilidade, posto que trata-se de um contrato de receitas em que há o embolso 

de recursos pela Administração Pública, de modo que a contratada tem a obrigação de pagar 

um valor determinado à Administração pelo uso do espaço público, que se configura com algo 

parecido com uma espécie de “aluguel” pelas instalações, ficando a critério da concessionária 

contratada, a gestão e administração do negócio – estacionamentos no caso em apreço – e todas 

as responsabilidades que lhe são relativas, incluindo a mão de obra, insumos, tributos, entre 

outros, não havendo que se detalhar o serviço, posto que não é o serviço o objeto da contratação. 

 

Em que pese o grande esforço da recorrente nas suas alegações, para desclassificar todas as 

demais licitantes que apresentaram propostas superiores à sua, até que se chegasse a ela 

própria, exsurge incoerência para a seleção da proposta mais vantajosa à Administração tal 

como expresso no artigo 31 da Lei 13.303/2016, eis que desarrazoado desclassificar todas as 

propostas para chegar-se à quinta proposta em termos de valor ofertado, que segundo as razões 

e cálculos apresentados, também resultaria pouco mais de R$ 300,00 para a recorrente se 

manter, revelando a insustentabilidade das alegações, sobretudo à vista da possibilidade da 

exploração de outros dois pontos de estacionamento. 

 

Apesar das alegações da recorrente acerca da aparente inviabilidade do lucro presumido à 

recorrida, de se notar que também existe a possibilidade do lucro real em face do certo grau de 

imprevisibilidade das despesas, destacando-se que cada empresa tem sua estratégia peculiar, 

havendo alternativas tanto tecnológicas, quanto de gestão – não cabendo à Administração 

Pública fazer ingerência na gestão do negócio da concessionária contratada. 

 

Ademais, o edital e seus anexos trazem as regras para a licitação e o instrumento contratual, 

com seus mecanismos de controle ao qual está sujeita a futura contratada, que assume riscos 

para obter lucro e buscar a melhoria contínua na eficiência da administração, gestão e exploração 

do negócio – de estacionamentos no caso sub análise – dentro da sua experiência de mercado, 

que se configura como expertise para administrar seu próprio negócio, com informações que lhe 

são peculiares, com os naturais riscos de ter o contrato rescindido se não atingir as finalidades 

propostas no instrumento contratual, no qual houve franca competitividade entre participantes”. 
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V. DA DECISÃO 

 

Por todo o exposto, após analisar as razões recursais apresentadas tempestivamente pela 

licitante recorrente LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-EPP, acrescidas das 

contrarrazões recursais apresentadas pela licitante recorrida e detentora da melhor proposta 

resultante da habilitação da empresa ULTRA PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, para objeto 

deste certame, ainda mais subsidiado em minha análise final pela área gestora de referido objeto 

deste procedimento licitatório, decido admitir e reconhecer os recursos interpostos, bem como 

as contrarrazões apresentadas, para no mérito julgar as razões recursais IMPROCEDENTES, 

mantendo a decisão proferida para habilitação da empresa ULTRA PARK ESTACIONAMENTOS 

EIRELI. 

 

Ressalta-se que a presente decisão não vincula a autoridade superior competente, apenas 

fazendo uma contextualização fática e documental com base no que foi carreado ao processo 

administrativo, confrontando-o com os elementos do edital e da lei, de modo a fornecer subsídios 

à autoridade superior à quem cabe a decisão final, ratificando ou não a decisão do Pregoeiro. 

 

Diante disso, a decisão do Pregoeiro é submetida à Autoridade Superior para apreciação e 

posterior ratificação, nos termos do inciso IV, do artigo 13º do Decreto nº 10.024/2019. 

 

São Paulo, 30 de julho de 2021. 

 

 

 

Gerson Ulisses de Moraes Júnior 

Pregoeiro 

 

 


