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EXCELENTíSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICíPIO DE TAPIRATIBA, ESTADO DE

sÃo PAULo.
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RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL N9 014/2021

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOIAR

ALEXÂNDRINA LOCADORÁ DE VEíCULOS EIRELI, pessoa jurídica de

direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o ne. 07.392.975 /0007-51, com sede na

TRAVESSA BALBINO CUNA, 6, Baírro VILA NOVA MAZZEI, CEP 02312-150, na cidade de São -

Paulo/SP, neste ato representada por seu procurador, Jeferson Franco de Oliveira, brasileiro, casado,

representante comercial, residente e domiciliado à Rua Tomás Custódio Dias, 17, Jd José Scaff, em

Tapiratiba/SP, com a procuração acostada nos documentos cÍedenciais deste certame, ve

fundamento na Lei de Licitações e nos termos do Edital em do Pregão Presencial ne 01

tempestivamente, impetrar o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, em face da decisão
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PREGOEIRO DA PREFEITURA DE TAPIRATIBA, Alexandre Augusto da Silva Melo, designado a conduzir

o PreBão Presencial ne Ol4/2OZl, que culminou com a inabilitação da proposta arrematante, em razão

dos fatos e fundamentos jurídicos que passa a expor:

Na data de 02 de fevereiro de 2O2t, a empresa Alexandrina Locadora de

Veículos Eireli se dignou a participar do Pregão Presencial ns Ol4/2027 da Prefeitura do Município de

Tapiratiba, que tem por objeto a CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, onde se sagrou vencedora da etapa de lances com o valor de RS

16.899,98 (dezesseis mil, oitocentos e novênta e nove reaií e.noventa e oito centavos) mensais

Acontece, que após a etapa de lânces, ao verificar a documentação de

habilitação, o pregoeiro inabilitou a empresa alexandrina com o seguinte motivo

"A licitante Alexandnno Locodoro de Veículos Eirelí

foí inobilitoda devl& in ohjeto sociol do empreso
. .: l'

nõo ser compítluel,@- irr,o objeto da licitação. A

empresa não opresento, em suos otividodes

descritos no Cddostro Nacional do Pessoa lurídica

(CNPI), nenhuma otividdde econômicd, tdnto

principdl qudnto secundária, reldciondda ao objeto

dd licitoção. Cumpre ressaltar que o licitoção víso

controtor empreso paro fornecimento de 20 (vinte)

monitores pora otuor nos linhos do tronspofte

escolor. A empresa deverá fozer todo d gestão

administrdtivd destes 20 (vinte) monítores, sendo

esse o motivo pora inobilitaçõo do licitonte

suprocitodo, o quol nõo opresentd nenhumo

o serviço/opoiootividode relocionodo

o dm i n istrotivo. ( g rifomos )
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Mas, incorre em erro o pregoeiro, pois a empresa Alexandrina é uma empresa

de transporte escolar, estando registrado em seu contrato social tal indicação, bem como, consta o

CNAE 4924-8/00 Transporte Escolar em seu CNPJ. O que por si só é o suficiente para demonstrar a

compatibilidade com o objeto do Pregão ot4/2o27, que é CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA

PRESTAçÃO DE SERV|çOS DE MONTTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. Oras, o transporte escolar é

composto por veículo, motorista e monitor.

O pregoeiro prossegue alegando que a empresa deverá fazer a gestão destes

20 (vinte) monitores, como se uma empresa de transfloÍte escolar não pudesse o fazer, como faz com

os motoristas, faz com os monitores. Qual a diferença? Esse atgumento não tem como prosperar.

Outro fator importantê'dá decisão é a alegação de que não existe "apoio

administrativo" entre os CNAES da empresa. Acontece que o CNÂÉi.f:poio administrativo nada tem a

ver com o objeto do certame. .r, .::, .]:,. |:

Em consulta ao CONCLA - Comissão N acion{ qe Classificação, que pode ser

constatado no endereço "https://concla.ibse.gciv.brlbusca-online-

cnae. htm l?classe=82 1 13&ti po=cnae&versao.10&view=classe" , a classe do CNAE "8211-3/00 - Serviços

combinados de escritórios e apeio,.admjnistrativo", que o.pregoeiro alegâ como essencial para o

presente certame, trata do fornecimento de serviços administrativos de rótina a empresas clientes, sob

contrato, tais como: serviços de recepção, planejamento financeiro, contabilidade, arquivamento,

preparação de material para envio por correio, etc.

pelo contrário

Vejamos o texto do CONCLA
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Como se não bast

não compreende as unidades que for

operações de uma empresa, que deve

Diz ainda, que as u es que de

contida no conjunto destas ativid ser classificad

que é exatamente o nosso ca especificamente a T

nas uma atividade específica

a atividade específica,

COLAR, motivo pelo q ual

igido para que o certame volte a

clo n

CONCLA afirma que esta classe

al para desenvolver todas as

a atividade que desenvolvem.

a inabilitação da empresa Alexandrina foi um erro, que deve ser corr

lega lida d e.

Vejamos o texto do CONCLA:

Na hipótese impensável dessa administração ter entendimento d

textos expostos até aqui, cabe destacar o entendimento consolidado do Tribunal de Conta
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na jurisprudência transcrita nos Acórdãos abaixo, quanto a exclusão de empresas por incompatibilidade

de CNAE:

O ACóRDÃO Ne 14-21415 de 17 de novembro de 2008, da 1e Turma da

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM RIBEIRÂO PRETO, o entendimento foi que:

"A indicoção de otividode impeditivo pelo CNAE

fiscal, por si só, não é determinonte do ocorrêncio do

hipótese de exclusão."

Por sua vez, o dou n Filho leciona:

"(...) o problemo do objeto

social compatível com o notureza do otividode

previsto nci controto se relociono com quolificoçõo

técnico. Se umo .pessoo jurídico opresento

experiêncio "",'ôdéq; ,e suficiente pora o

desempenho de cefu.. otividode, o ousêncio de

previsão des5a. mesma otividdde no seu objeto

sociol não poderio ser empecilho o suo hobilitoção".

(M4RçAL tusrqN. Fttr!.o,

Licitoções e Controtos A

páq.396).

Comentários à Lei de

dminístrotivos, 13s Ed.,

Neste mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria. Verifíca-se

que no Reexame Necessário ne 599042074 da Primeira Câmara de Férias Cível do Tribunal de Justiça do \

RS e Emente ficou assim:

,,REEXAME NECESSÁRIO. MANDA DE

s EG U RANCA. Lt C:TAçÃO. QU ALt F t CACÃííÉCN t CA. A
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tNABtLtrAÇÃo tÉcuca or tupRESA poR FALTA DE

euALtFtcAçÃo rÉcurca É REsrRtrA Às npórests

DO ARTTGO 30 DA LEt N 8666/93. O S1MqLES FATO

DE o oBtETo soctAl DA EMqRESA ttÁo cotucon

PRECISAMENTE COM O OBTETO CENTRAL OA

uareçÃo uÃo É monvo suF,ctENrE aARA suA

INAB,L,TAçÃo. SENTENÇA coNc:sstvA DA

SEGURANÇA MANTTDA EM REEnAME urcrssÁno.

(Reexome Necessário Ne 599042074, Primeiro

Câmoro de Férios Cível, Tribunol de Justiço do RS)".

(griÍamos)

Cabe à Administração verificar se,as.;rqtividades dispostas nos documentos

constitutivos da empresa são compatíveis, de íorma geral, corir o objeto da licitação, uma vez que

inexiste no edital do presente certame a exigibilidade de que esteja expressamente prevista no Contrato

Social a atividade especÍfica objeto da licitação, isto porque não vigora no âmbito do procedimento

licitatório o chamado "Princípio da Especialidade", que restrin8e a atuação das pessoas jurídicas aos

ÀttxÁ,,rDxll{t

Niebuhr

limites do objeto social descrito em seús atos constitutivos

Sobre o assunto, interessante citar o posicionamento de Joel de Menezes

[...] o Lei ns 8.666/93, pelo menos no que tonge à

hobilitoçõo jurídica, não exiqe que o documento

constitutivo prevejo exprcssomente que o licitonte

se dedique especiiicodsmente à otividode

correspondente ao objeto do licitação. No entanto,

os pessoas jurídicos nõo devem otuor em atividodes

estronhos oo seu objeto socíol, que seiom

incompotíveis com ele. Tanto isso é verdode qUC

incíso lU do porágrofo úníco do ort. 7.015 do
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Civil enuncio que o excesso por parte dos

odministrodores das sociedodes simples pode ser

oposto o terceiros se ocorrer operaçõo

evidentemente estronhd dos negócios do sociedode.

Dessa sorte, d Admínisttação deve verificar apenos

se ds otividades desempenhados pelos licitontes

como dispostos em seus documentos constitutivos

são compatíveis, em linho gerol, com o objeto do

licitdção. Licitonte deve ser inobilitodo openos se

houver incompotibílidode. Repita-se que o

docuyento constitutivo nõo preciso dispor expresso

e 'iú.&4Íicomente sobre o objeto do licitoçõo.

(NIEBUHR, 201 1, p. 37 2. ) (G rífa m os. )

Repisamos que a empresa Alexandrina tem em seus atos constitutivos, bem

ÀrtxÂllrltlÁ

como, no rol de CNAES, classificados.iunto à Receita Federal e registririlo em CNPJ, o ramo de atividade

de TRANSPORTE ESCOLAR, sendo que a llcita;ão visa a contratat'jo:'áe empresa pâra Prestação de

Serviços de Monitor de TRANSPORTE ESCOLAR. Não parece coerente o entendimento do pregoeiro, em

que alega que as atividades daiqmpresa não são compatíveis com o objeto da licitação. Mesmo porque,

os serviços de transporte escolar incluem, para sua consecução, os serviços de locação de veículo,

motoristas e monitores, sendo um complemento do outro.

Diante das razões apresentadas âté aqui, resta evidente que inabilitou a

empresa Alexandrina não merece prosperar, uma vez que a empresa cumpriu na íntegra a exigência do

edital, portanto, qualquer vedação posteriori para restringir a participação da licitante estaria ferindo o

princípio da competitividade.

I

Não obstante isso, a descrição da atividade no contrato social ou CNAE da

empresa não pode se constituir numa amarra para a prática dos atos pela pessoa jurídica. No caso, o ,r'
que deve ser averiguado é se a natureza jurÍdica da pessoa iurídica permite a prática da atividade, 9/
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O item 9.6, que trata da Habilitação Jurídica, traz expresso que o ramo de

atividade das licitantes deve ser compatível com o objeto da licitação. Repisamos, que o Contato Social,

bem como, o CNPJ da empresa Alexandrina é totalmente compatível com o objeto da licitação presente,

pois que é uma empresa do ramo de transporte escolar, e o objeto da licitação trata de monitor de

TRANSPORTE ESCOLAR.

O Tribunal de Contas da União - TCU, através do acórdão n, I2O3/2OLL,

pacificou a questão. No julgado, o relator do pf9çesso.. afgumentou que impedir que uma empresa

participe do certame com base nesse detalhe levar a norma a limites muito além do

necessário e diminuir a competitividade do gura irregularidade grave. O TCU no

julgamento do referido acórdão entendeu que o ades na Receita Federal do Brasil não

AgÍava-se a situação fáticâ, o fato resa Alexandrina tem o CNAE

e as atividades registradas totalmente compâtíveis com o o

Devemos nos ater, também, ao princípio da economicidade, pois que o

pregoeiro inabilitou erroneamênte a empresa Alexandrina, declarando vencedora a empresa lsadora

Pinheiro de Souza Me por valor muito acima do arrematado pela Alexandrina.

Arrematamos o único item da licitação pelo valor de RS 16.899,98 (dezesseis

mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) mensais, sendo que após a nossa

inabilitação, ao final da sessão, o item foi arrematado por RS 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos

reais) mensais pela empresa lsadora. Essa medida antieconômica trouxe ao município RS 4.500,02

(quatro mil e quinhentos reais e dois centavos) mensais de prejuízo, perfazendo ao final do contrato a

cifra de RS 54.o0o,24 (cinquenta e quatro mil reais e vinte e quatro centavos), que sairão dos cofres

públicos indevidamente, caso o erro persista
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Outro fato que chama a atenção é que a empresa, que hoje presta os serviços

de transporte escolar, a saber, Adriano Antonio de Oliveira Transporte Me tem em seu rol de CNAES a

atividade de "Transporte Escola/', exatamente igual a da Alexandrina" e foi habilitada em uma licitação

de 2018 e continua prestando sêrviço até a presente data, demonstrando que a atividade é compatível

com a prestação desses serviços de monitores. Ressalte-se que empresa Adriano foi credenciada na

licitação, ora combatida. Não entendemos o motivo de se usar dois pesos e duas medidas.

A correção desse equívoco é ato que se espera, pois está causando dano

irreversível ao nosso direito como arrematante que apresentou toda a documentação de habilitação,

cumprindo os requisitos de habilitação na íntegra, mas inabilitado indevidamente, bem como,

is de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais),ao patrimônio público, pois que traz o dispêndio indevi

trazendo assim grande prejuízo ao erário

II - DOS PEDIDOS

t5

Vossa Excelência que o p

lega is de admissibilidade, ento de mérito seJa Ju o

do pedído" requer-se de

e cumprir aos requisitos

ENTE, determinando

a retificação dos atos do pregoeiro, para então declârar HABILITADA a empresa Alexandrina Locadora

de Veículos Eireli como forma de se manter incólume a legalidade do certame.

Nesses Termos,
Pede Defêrimento.

São Pa ul 02 de junho de 2021.

Jeferson de Oliveira

o/T,
\r
n

Pro adcir
I

I
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