
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML

Proc. 02.00049/2018

Fls. _____________

Visto: ___________

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº: 02.00049/2018
Modalidade: Pregão em sua forma Eletrônica, nº 004/2019 
Empresa Recorrente: GC ASSUNÇÃO FILHO – ME
Recorrido: UP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME.
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para
eventual  contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de
serviços de locação de equipamentos e estrutura para realização de
eventos, visando atender as necessidades da Administração Pública
Direta e Indireta do Município de Porto Velho.

Trata-se de Recurso interposto pela empresa  GC ASSUNÇÃO
FILHO – ME,  inscrita no CNPJ sob o nº 07.473.015/0001-16, Pessoa
Jurídica de Direito Privado, com sede a Rua Dom Pedro II, n° 1958,
Sala 01 Altos, bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-116 no município de
Porto Velho/RO, perante a Superintendência Municipal de Licitações.
As razões recursais endereçadas a esta Pregoeira refere-se ao Pregão
Eletrônico nº 004/2019.

Em  análise  esta  Pregoeira  apresenta  os  seguintes
entendimentos:

I. DA TEMPESTIVIDADE

Os subitens 11.2 e 11.2.2 do edital assim determina:

11.2. Declarado  o  vencedor,  a  Pregoeira  abrirá
prazo de, no mínimo, 30 minutos, durante o qual,
qualquer  licitante  poderá,  de  forma  imediata  e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recurso.

11.2.2. Acolhimento do recurso será concedido prazo
de  03  (três)  dias  para  apresentar  as  razões  do
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentar contrarrazões
em igual prazo, que começará a contar do término do
prazo do recorrente

Não obstante, o art. 26 do Decreto Municipal nº 10.300,
de 17 de fevereiro de 2006 assim leciona:

Art. 26.  Declarado o vencedor, qualquer licitante
poderá, durante a sessão pública, de forma imediata
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido
o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões
de  recurso,  ficando  os  demais  licitantes,  desde
logo,  intimados  para,  querendo,  apresentarem
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar
do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes
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assegurada  vista  imediata  dos  elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.

Considerando entender que o recurso já está interposto a
partir  do  acolhimento  da  intenção  de  recurso  pela  Pregoeira,
conforme os motivos consignados pelo recorrente em ata ou no sistema
eletrônico, devendo a Administração conhecer o recurso e examiná-lo,
mesmo quando desacompanhado das razões.

Desta  feita,  considerando  a  tempestividade  das  razões
apresentadas, recebo o presente recurso.

II. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Cumpre  dizer,  desde  logo,  que  as  decisões  tomadas  no
contexto  deste  processo  administrativo,  cujo  instrumento
convocatório é o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2019, estão em
perfeita  consonância  com  os  ditames  legais  que  norteiam  os
procedimentos  licitatórios,  com  os  princípios  constitucionais  da
Legalidade, da Razoabilidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da
Publicidade, da Eficiência e da Isonomia, e demais correlatos.

Partindo deste entendimento, a Administração deve atuar
primando não somente pela Legalidade como também pela Celeridade,
Publicidade e Isonomia em todos os seus atos, neles incluídos os
processos licitatórios. O interesse público demanda a eficiência da
Administração, a qual deve mostrar-se pronta tanto para acudir as
demandas da sociedade como para suprir as próprias necessidades.

Cumpridas as formalidades legais, registra-se que foram
cientificados todos os demais licitantes participantes da existência
e  tramitação  do  respectivo  Recurso  Administrativo  interposto,
abrindo-lhes vistas à apresentação de contrarrazões. 

III. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

Alega a Recorrente:

“  Bom  dia  Pregoeira  Lidiane  Sales  Gama  Morais,
quero salientar em relação a UP COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI – ME CNPJ: 18.759.625/0001-05, arrematante
do  lote-5,  SERVIÇOS  DE  LOCAÇÃO  DE  ESTRUTURA:
TENDAS,  a  mesma  possui  no  contrato  social  como
atividade principal o exigido no edital: CÓDIGO E
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.81-4-
00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e
acessórios; sendo que o objeto pede: REGISTRO DE
PREÇOS,  PELO  PRAZO  DE  12  (DOZE)  MESES,  PARA
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, e o item-
4 do referido edital condiciona a participação para
as  empresas  do  ramo  (4.  CONDIÇÕES  PARA
PARTICIPAÇÃO)  4.1  Poderá  participar  desta
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licitação,  toda  e  qualquer  firma  individual  ou
sociedade, regularmente estabelecida no País, que
esteja  credenciada  no  Sistema  de  Cadastro  de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho,  no
Sistema de Cadastro de Unificado de Fornecedores –
SICAF ou demais interessados que atenderem a todos
as exigências contidas neste Edital e seus anexos e
que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado,  sendo assim a mesma não atende o
exigido; e no seu contrato social consta o CNAE:
7739-0/99:7739-0/99  Alugues  de  outras  máquinas  e
equipamentos  comerciais  e  industriais  não
especificados anteriormente, sem operador.
O  CNAE  correto  seria  correspondente  a  esta
atividade  o  CNAE:  7739-0/03  Aluguel  de  palcos,
coberturas e outras estruturas de uso temporário,
exceto  andaimes,  forra  isso  o  seu  atestado  de
capacidade  técnica  não  contempla  esse  serviço,
ferindo  assim  o  exigido  no  edital  ITEM-5
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 5.1 Apresentação de atestados
de capacidade, exclusivamente em nome de licitante,
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado,  que  comprovem  a  execução  de  serviços
compatíveis com o objeto deste instrumento.
Fere  também  o  ITEM  7.  OBRIGAÇÃO  DA  CONTRATADA:
7.4.620.  Além  das  obrigações  acima,  deverá  a
contratada fornecer os serviços, conforme segue: a)
Locação de Tendas com cobertura tipo pirâmide com
estrutura  metálica  e  iluminação:  A  contratada
deverá manter no local de cada evento, equipe de
operação  e  manutenção,  para  o  perfeito
funcionamento dos equipamentos, sendo que todas as
despesas  relativas  ao  transporte,  alimentação,
estadia,  operação,  montagem,  desmontagem  e
segurança  serão por  conta da  contratada. Montado
com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo
de aço com documentação do CREA (ART MECÂNICA E
ELÉTRICA), com assinatura de engenheiro responsável
pela  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiro  Militar.  E
deverão ser montados conforme layout fornecido pela
equipe do órgão requisitante;
A mesma teria que abranger em seu contrato social a
atividade pertinente para responder ao exigido no
referido item em relação ao CREA (ART MECÂNICA E
ELÉTRICA), faz-se necessário a comprovação por meio
de apresentação de ART e registro da vencedora no
CREA  onde  deve  constar  o  seu  registro  o
profissional  Engenheiro  de  Operação  Mecânica  e
Engenheiro Eletricista.
Fere também o ITEM 9. SUBCONTRATAÇÃO CESSÃO E/OU
TRANSFERÊNCIA  9.1.  É  vedada  a  subcontratação,
cessão  e/ou  transferência  total  ou  parcial  do
objeto deste termo.
Devido ao elevado custo das tendas uma empresa que
não seja do ramo fará opção por sublocar o lote
arrematado não tendo controle pelos equipamentos de
outra  empresa.  Comprometendo  os  eventos  da
contratante.
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Diante  deste  fatos  e  para  não  prejudicar  a
Prefeitura  do  Município  de  Porto  Velho  nas
realizações  dos seus  eventos faz-se  necessário a
desclassificação da arrematante em questão.”

IV. CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Em suas contrarrazões a empresa Recorrida alega:

(..)
“Nota-se que a Recorrente manifestação intenção de
recurso para os lotes 5, conforme postagem no chat
de mensagem. Vejamos:
20/03/2019  11:27:34:792  G  C  ASSUNCAO  FILHO  A
EMPRESA UP COMERCIO DE VESTUÁRIO não pertence ao
ramo  de atividade  pertinente ao  objeto licitado.
ITEM 4.1. do referido edital.
Após a nobre Pregoeira declarar esta Recorrida 
como  vencedora  do  lote  5(cincos),  a  empresa
Recorrente manifestou sua intenção de recurso, com
base nas alegações abaixo:
a) A empresa UP Comércio e Serviços de Vestuário
não pertencem ao ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado. Item 4.1 do referido edital
No  entanto,  em  sua  peça  recursal,  apontou
absurdamente  outros  tópicos,  mostrando  total
desconhecimento  e  desapego  ao  instrumento
convocatório, ou por simplesmente com intenção de
protelar  e  tumultuar  o  andamento  deste  certame,
assim  trazendo a  baila assuntos  já diligenciados
por  esta  pregoeira  e  comprovados  através  de
documentos por esta recorrida.
II – DOS FATOS
Trata-se de recurso administrativo interposto
pela  empresa  AG  ASSUNÇÃO  FILHO –  doravante
denominada RECORRENTE – contra a decisão da douta
Pregoeira  da  Superintendência  Municipal  de
Licitações – SML, que ACEITOU A PROPOSTA DE PREÇOS,
HABILITOU E DECLAROU VENCEDORA DO LOTE 5(cinco), a
empresa  UP  COMERCIO  E  SERVIÇOS  EIRELLI  -  ME,
doravante denominada RECORRIDA, a qual atendendo a
todas  exigências  editalícias,  apresentando  a
Proposta mais vantajosa a Administração Municipal,
logrando-se  êxito  no  certame  licitatório  na
modalidade  de  Pregão  Eletrônico  nº.
004/2019/SML/PVH
É  perceptível  que  a  Recorrente  demonstra  um
estranho  inconformismo  em  ter  sido  derrotada  no
procedimento  licitatório,  ficando  em 5º  lugar no
lote em tela com o valor de R$ 299.000,00 (duzentos
e noventa e nove mil reais), o qual foi vencido
pela  Recorrida  de  acordo  com  os  princípios
constitucionais  da  legalidade,  da  impessoalidade,
da moralidade, da publicidade e da eficiência (art.
37,  CF).  Em  virtude  disso,  a  Recorrente  tenta,
ludibriar  e  induzir  a  Ilustre  Pregoeira  e  sua
equipe  desta  Superintendência  Municipal  de
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Licitações – SML a uma análise parcial, tumultuando
e protelando o procedimento licitatório, e deixando
patente  o  fumus  malus  iuris,  por  meios  de
subterfúgios.
Vale destacar o que preceitua o art. 3º da lei de
Licitações, lei 8.666/93, in verbis: 

“Art.3º.A  licitação  destina-se  a  garantir  a
observância  do  princípio  constitucional  da
isonomia  e  a  selecionar  a  proposta  mais
vantajosa  para  a  Administração  e  será
processada  e  julgada  em  estrita  conformidade
com  os  princípios  básicos  da  legalidade,  da
impessoalidade,  da  igualdade,  da  probidade
administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que
lhes são correlatos”.

(…)
A peça recursal apresentada pela Recorrente para o
lote  6(seis),  é  tão  desesperadora  quanto  sua
manifestação  de  recurso.  Infelizmente  nobre
pregoeira  ainda nos  deparamos com  licitantes que
usam  de  subterfúgios,  de  meios  escusos,  e  de
palavras  jogadas  ao  vento  para  terem  êxito  em
concorrências públicas quando as mesmas não possuem
preços  competitivos,  e  é  neste  cenário  que  nos
encontramos, mas que dentro do profissionalismo que
nos cabe, e com postura a qual sempre nos mantemos
sendo  em  sessões  públicas  presenciais  ou
eletrônicas levaremos a V.Sa., a verdade dos fatos
apresentados aos quais fomos expostos.
Esta  Recorrida  empresa  participante  assídua  em
licitações  pública  realizadas  pela  Prefeitura  do
Município  de Porto  Velho, e  exclusivamente neste
caso, em se tratando no objeto deste instrumento
convocatório, o qual anteriormente foi contratado
por  esta  Prefeitura  executando  de  acordo  com
exigências  contratuais  conforme  Processo
Administrativo  nº.  18.00663-2016  -  Ordem,  de
Serviço nº. 007/2017.
O  instrumento  convocatório  em  seu  item  reza  que
somente poderão participar da licitação empresa do
ramo do objeto licitado. 
Vejamos: 

“4.1.Poderá participar desta licitação, toda e
qualquer  firma  individual  ou  sociedade,
regularmente estabelecida no país, que esteja
credenciada  no  Sistema  de  cadastro  de
Fornecedores do Município de Porto Velho, no
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores -
SICAF ou demais interessados que atenderem a
todas  as  exigências  contidas  neste  Edital  e
seus  anexos  e  que  pertençam  ao  ramo  de
atividade  pertinentes  ao  objeto  licitado”.
(negrito e sublino nosso)

Vejamos qual o objeto licitado conforme instrumento
convocatório:

OBJETO:  REGISTRO  DE  PREÇOS,  PELO  PRAZO  DE
12(DOZE  MESES,  PARA  EVENTUAL  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  PRESTAÇÃO  DE
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SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA
PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, visando atender as
necessidades  da  Administração  Pública  do
Município  de  Porto  Velho,  conforme
especificações técnicas, unidades e quantidades
definidas nos Anexos I e II deste edital, as
quais deverão ser, minuciosamente, observados
pelos licitantes  quando  da  elaboração  de
suas propostas. (negrito e sublinho nosso)

Em nosso contrato social e certamente apontado pela
empresa recorrente consta o código que consta no
CNAE 7739-0/99, conforme abaixo:

CNAE 7739-0/99:  Aluguel de outras máquinas e
equipamentos  comerciais e  industriais  não
especificados anteriormente, sem operador.

Pode-se  observar  nobre  Pregoeira  que  o  CNAE
menciona “OUTROS TIPOS DE MAQUIANS E EQUIPAMENTOS
NÃO  ESPECIFICADOS ANTERIOMENTE”,  ou seja,  se não
foi  especificado  anteriores  enquadra-se  na
subclasse, conforme nota explicativa. 
O instrumento convocatório quando menciona o objeto
da licitação é bastante claro quando cita LOCAÇÃO
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ou seja, todos os tipos
de máquinas e equipamentos para uma locação, desta
forma  caindo  por  terra  o  formalismo  ao  qual  se
apega a empresa recorrente. 
A  Recorrente  questiona  também  o  Atestado  de
capacidade  Técnica  apresentado  pela  Recorrida,
assunto  esse  que  já  fora  diligenciado  pela
Pregoeira,  confirmado  pela  Ordem  de  Execução  de
Serviços nº. 007/2017; Processo nº. 18.00663/2019;
Contrato  nº.  005/SPACC/PGM/2017  sanando  qualquer
dúvida  sobre  o  documento  em  epígrafe.  Vale
ressaltar  que consta  no documento  diligenciado a
LOCAÇÃO DE 02 TENDAS MEDINDO 8X8.
Como  senão  bastasse  a  Recorrente  comete  o  GRADE
DISPARATE  em  sua  peça  recursal,  se  podemos
classificar o documento apresentado como RECURSO,
de questionar e mencionar o Item 7 -OBRIGAÇÃOES DA
CONTRATADA, Subitem 7.4.20. Vejamos:

7.4.20.  Além  das  obrigações  acima,  deverá  a
contratada  fornecer  os  serviços,  conforme
segue:
a)  Locação  de  Tendas  com  cobertura  tipo
pirâmide com estrutura metálica e 
iluminação: 
A contratada deverá manter no local de 
cada evento, equipe de operação e manutenção,
para o perfeito funcionamento dos equipamentos,
sendo  que  todas  as  despesas  relativas  ao
transporte,  alimentação,  estadia,  operação,
montagem,  desmontagem  e  segurança  serão  por
conta  da  contratada.  Montado  com  travas  e
amarrações de aço estaqueado com cabo de aço
com  documentação  do  CREA  (ART  MECÂNICA  E
ELTÉTRICA),  com  assinatura  de  engenheiro
responsávelpela Vistoria do Corpo de Bombeiro
Militar. E deverão ser montados conforme layout
fornecido pela equipe do órgão requisitante. 
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A  Recorrente  em  um  ato  desesperador  passa  a
mencionar exigências que o instrumento convocatório
não possui. O desapego ao instrumento convocatório
é tamanho, que diante do seu inconformismo e na
ganância de querer a qualquer custo e a qualquer
maneira  ganhar  o  referido  lote,  que  a  empresa
Recorrente  CEGA-SE  a  querer  a  induzir  V.Sa.,  a
solicitar e exigir documentos que não cabe nesta
fase do certame. 
Todos os questionamentos apontados pela Recorrente
são totalmente infundados e sem base legal, CAINDO
POR TERRA sua pretensão de sair a qualquer custo e
de  forma  desleal  sair  derrubando  uma  a  uma  as
licitantes que estão a sua frente neste lote, para
onerar os cofres públicos somente pela sua vontade
de querer ser a contratada.
A  Proposta  e  os  documentos  de  habilitação
apresentados por esta Recorrida atenderam todas as
exigências editalícias, e diante disso V.Ss., nos
declarou VENCEDORA do certame em tela.
Além de apresentarmos o melhor preço, apresentamos
a proposta mais vantajosa a Prefeitura do Município
de  Porto  Velho,  sendo  que  reiteramos  que
APRESENTAMOS O MENOR PREÇO, A PROPOSTA DE PREÇOS E
OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  atendendo os ditames
deste  instrumento  convocatório  e  isso  denominou
como  “A  PROPOSTA  MAIS  VANTAJOSA”  e  como  senão
bastasse com o preço abaixo da empresa Recorrente,
assim trazendo economia aos cofres públicos. Veja o
que  os  tribunais  e  doutrinadores  pensam  sobre
economicidade.

“Cumpre,  ainda,  consignar  que  o  tribunal  de
Contas  da  União  manifesta-se  para  que  sejam
observados  os  princípios  do  formalismo
moderado,  DA  ECONOMICIDADE,  da
proporcionalidade,  da  razoabilidade,  da
moralidade  e  da  probidade  administrativa,
conforme o Acórdão nº. 1.758-46/03 e o Acórdão
nº.  3015/2015-Plenário,  respectivamente  in
verbis: (caixa alta e negrito nosso)
“O  princípio  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório não significa, no entanto, obrigar
o  administrador  a  adotar  formalidades
excessivas ou desnecessárias. E mais, deve o
Administrador usar seu poder discricionário -
nunca  arbitrário  -  e  a  sua  capacidade  de
interpretação  para  buscar  melhores  soluções
para a Administração Pública. (negrito nosso).

(...)
Ilustre Pregoeira a empresa UP COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELLI - ME, neste embate denominada Recorrida, a
qual fora declara vencedora do lote em referência,
atendendo a todas exigências editalícias, tanto na
Proposta  de  Preços  quanto  a  documentação  de
habilitação,  vem  participando  de  licitações
públicas  na  Prefeitura  de  Porto  Velho  a  anos,
sempre cumpridora de seus contratos junto a esta
Administração  municipal,  entregando  exatamente  os
objetos ofertados em sua proposta de preços. 
Considerando que esta Recorrida além de possui em

                                                    SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
Av. Carlos Gomes, nº2776.Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022. Porto Velho/Rondônia
LSGM



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML

Proc. 02.00049/2018

Fls. _____________

Visto: ___________

seu  contrato  social  o  objeto  deste  certame
licitatório, e principalmente possuindo Atestado de
Capacidade  Técnica exatamente  com o  objeto deste
certame (fato já discutido nas cortes através de
acórdãos), atende a exigência referente ao objeto
deste certame licitatório..
III – DO PEDIDO
Ilustríssima  Julgadora,  diante  do  exposto  nesta
contrarrazão,  nada  do  que  fora  de  forma
desesperadora e argumentos infundados apresentados
nas  manifestações  de  intenção  de  recurso  e  nas
razões da empresa Recorrente deve prosperar. Fica
claro e transparente a capacidade desta Recorrida
para execução do objeto licitado referente ao lote
5,  sendo JUSTOS  sermos declarados  vencedores por
V.Sa.,
Fica nítido e comprovado nobre Pregoeira pelo 
CNAE  no  contrato  social  e  pelo  atestado  de
capacidade técnica que a empresa Recorrida possui o
ramo de atividade do objeto licitado, a qual já foi
contratada  pela Prefeitura  do Município  de Porto
Velho para executar e executou exatamente o mesmo
objeto  deste  certame,  assim  caindo  por  terra  as
alegações  infundadas,  sem  base  legal,  sendo
simplesmente palavras jogadas ao vento pela empresa
Recorrente.
A  empresa  UP  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  EIRELLI  -  ME,
cumpridora de seus contratos junto a Prefeitura do
Município  de  Porto  Velho,  corretamente  declara
vencedora do lote 5(cinco) por Vossa Senhoria, por
ter  questão  de  justiça  e  por  ter  ofertado  a
verdadeira proposta mais vantajosa, cumprindo todas
as exigências editalícias, proporcionando economia
aos cofres deste Município, em comparação ao valor
apresentado  pela  Recorrente,  vem  mui
respeitosamente por meio desta contrarrazão afirmar
que  fica comprovadamente  através do  seu contrato
social  e  do  atestado  de  capacidade  técnica  que
possui  o  ramo  de  atividade  do  objeto  desta
licitação  pública,  conforme  exige  o  instrumento
editalício.  Ainda  ressaltando  que  as  demais
colocações  da  empresa  Recorrente  são  apenas
desespero  da  mesma,  onde  nada  tem  a  ver  com  as
exigências editalícias, são colocações infundadas e
com intuído de induzir V.sa., ao erro. 
Isso posto, requer a contrarrazoante o conhecimento
dessa contrarrazão impetrada e o indeferimento da
razão  apresentada  pela  Recorrente  em  sua
totalidade, por não haver absolutamente nada a ser
reparado  –  ou   “regularizado”,  como  prefere  a
recorrente – no certame, mantendo assim a decisão
de  aceitar,  habilitar  e  homologar  a  proposta
apresentada  pela  contrarrazoante,  essa  sim  a
PROPOSTA  MAIS  VANTAJOSA,  MANTENDO  SUA  DECISÃO
DECLARANDO  VENCEDORA  A  EMPRESA  UP  COMÉRCIO  E
SERVIÇO EIRELLI ME, por ter cumprido plenamente às
exigências  legais  e  do  edital,  apresentando,
portanto, a melhor proposta para a Administração,
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por ser questão de JUSTIÇA!
Conforme prevê o Artigo 109,  § 4º da Lei 8.666/93,
caso seja necessário que este suba para apreciação
da Autoridade hierarquicamente superior à V.Sa.,
Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Porto Velho(RO) 29 de Março de 2019.

V. DA ANÁLISE:

De  posse  das  razões  recursais,  junto  a  esta
Superintendência  Municipal  de  Licitações  -  SML,  preliminarmente
gostaria de ressaltar que o presente certame licitatório seguiu na
íntegra os dispositivos contidos no instrumento convocatório.

Quando o edital remete suas deliberações às leis citadas
e principalmente nos Princípios Constitucionais da Legalidade, da
Impessoalidade, da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, bem
como  Lei  nº  10.520/02  regulamentadora  da  modalidade  Pregão,
subsidiada pela Lei nº 8.666/93, art. 3º, assim determina:

Art.  3º  A  licitação  destina-se  a  garantir  a
observância  do  princípio  constitucional  da
isonomia, A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA
A  ADMINISTRAÇÃO e  a  promoção  do  desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da
igualdade,  da  publicidade,  da  probidade
administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe
são correlatos.  (Redação dada pela Lei nº 12.349,
de 2010). [Grifamos]

A  princípio  devemos  esclarecer  que  a  licitação  é  um
procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos sucessivos
coordenados, voltada de um lado, a atender o interesse público, e de
outro,  a  garantir  a  observância  dos  princípios  da  legalidade,
moralidade, isonomia, igualdade, bem como todos os princípios que
regem os procedimentos licitatórios, de modo que todos os licitantes
possam disputar entre si a participação em aquisições e contratações
que as pessoas jurídicas de direito público entendam realizar com os
particulares.

Ressalta-se que o presente certame licitatório seguiu na
íntegra os dispositivos contidos no instrumento convocatório. Sabe-
se que o julgamento de qualquer licitação deve ser fundamentado em
fatores concretos, exigidos pela Administração Pública em confronto
com  o  ofertado  pelas  empresas  licitantes,  dentro  dos  parâmetros
fixados no Instrumento Convocatório.

 Em  apreciação  aos  argumentos  apresentados  pela  empresa
recorrente a cerca da habilitação da empresa declarada vencedora UP
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, no qual passaremos para análise:
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Assim, como é de conhecimento, o Edital é o instrumento
norteador  para  realização  do  certame.  Todo  procedimento  a  ser
seguido  para  a  melhor  condução  da  Pregoeira,  está  descrito  no
Edital, garantindo o direito isonômico e a publicidade, não cabendo
a  sua  desvinculação  durante  a  realização  do  certame,  nem  pela
Pregoeira, tampouco pelos Licitantes.

A  licitante  recorrente  alega  em  suas  razões,  que  a
empresa vencedora UP COMERCIO DE VESTUÁRIO, não pertence ao ramo de
atividade  pertinente  ao  objeto  licitado,  conforme  o  item  4.1  do
edital, portanto não procede as argumentações da empresa recorrente,
pois  a não  previsão  exata  do  objeto  da  licitação/contrato  no
contrato social da empresa não é motivo, a priori, para justificar a
inabilitação do processo licitatório. 

Ademais no contrato social da empresa recorrida consta o
CNAE  nº  7739-0/991,  e  que  em  pesquisa  feita  no  site  do  IBGE  -
Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística/CONCLA  COMISSÃO
NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO2, pode se observar que o CNAE menciona
“OUTROS  TIPOS  DE  MÁQUINAS  E  EQUIPAMENTOS  NÃO  ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE”,  ou  seja,  se  não  foi  especificado  anteriores
enquadra-se na subclasse, conforme nota explicativa:

1CNAE 7739-0/99:  Aluguel de outras  máquinas e  equipamentos comerciais e industriais  não
especificados anteriormente, sem operador.

2 https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?
view=subclasse&tipo=cnae&versao=10.1.0&subclasse=7739099&chave=7739-0/99 
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Com  base  nesta  consulta,  note-se  que  mesmo  a  empresa
recorrida  não  tendo  o  código  CNAE  7739-0/03  registrado  nas  suas
atividades, mas, o mesmo atendia aos requisitos de habilitação por
esse  critério,  tendo  em  vista  que  possui  ramos  similares  a
contratação do objeto do Pregão Eletrônico nº 004/2019. 

Para corroborar essas observações, apresenta-se o Acórdão
nº  1203/2011  do  TCU.  Nesse  caso,  ocorreu  o  impedimento  de
participação  de  empresa,  apenas  porque  seu  cadastro  na  Receita
Federal  do  Brasil  apontava  atividade  não  pertinente  à  atividade
licitada, EMBORA HOUVESSE GRANDE PROXIMIDADE ENTRE AMBAS. O relator
do processo na análise argumentou o seguinte: 

Impedir que uma empresa participasse do certame com
base  nesse  detalhe  cadastral  é  levar  a  norma
extravagante a limites muito além do necessário e
diminuir  a  competitividade  do  certame,  o  que
configura  irregularidade  grave.  Além  disso,  e
principalmente,  a  empresa  […]  apresentou  seu
Contrato Social onde fica bastante claro que atua
no ramo de transporte de passageiros e de cargas.
Entendemos que o cadastro de atividades na Receita
Federal  do  Brasil  não  é  motivo  suficiente  para
impedir a participação da empresa, ainda mais que
tal  cadastro  não  era  totalmente  discrepante  do
objeto do certame. É certo que esse cadastro é uma
imposição legal e deve estar atualizado, porém em
nenhum  momento  há  previsão  legal  de  impedir  uma
empresa  de  participar  em  virtude  de  uma
discrepância  desse  cadastro.  Caberia  aos
responsáveis a formação de juízo crítico com base
em todas as informações apresentadas, especialmente
a  simples  leitura  do  Contrato  Social  da  empresa
representante.  Com  base  nessas  informações,  e
considerando  que  em  licitação  as  disposições
editalícias  devem  ser  interpretadas  a  fim  de
garantir  a  competitividade  do  certame,  conforme
preceitua  o  parágrafo  único,  art.  4º,  Anexo  I,
Decreto  nº  3.555/2000,  não  haveria  motivos  para
impedir  a  participação  da  empresa  Dantas,  como
acabou  por  ocorrer.  (TCU.  Processo  TC  nº
010.459/2008-9.  Acórdão  nº  1203/2011  –  Plenário.
Relator:  Ministro  José  Múcio  Monteiro.)  (grifo
nosso).

Todavia tentando harmonizar um posicionamento condizente
com  o  interesse  público,  respaldado  nos  princípios  basilares  da
licitação e da administração pública, O Tribunal de Contas da União
já destacou que a inabilitação de licitantes por falta de previsão
expressa do objeto licitado em seu contrato social fere o caráter
competitivo da licitação, conforme se observa do teor dos Acórdãos
571/2006 e Nº 1977/2018 – TCU – 1ª Câmara: 

“No que tange à questão de o objeto social
ser  incompatível  com  a  atividade  de
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transporte  de  pessoas,  verifico  uma
preocupação exacerbada por parte dos gestores
ao adotar a decisão de inabilitar a empresa.
A  administração  procurou  contratar  uma
prestadora de serviços devidamente habilitada
para o exercício dos serviços terceirizados
e,  ao  constatar  que  o  objeto  social  da
empresa  Egel,  na  época  da  licitação,  era
”locação  de  veículos;  locação  de
equipamentos;  coleta,  entrega  e  transporte
terrestre  de  documentos  e/ou  materiais",
vislumbrou  que  não  estava  incluída  a
possibilidade  do  transporte  de  pessoas.
De fato, não está expressamente consignado no
contrato  social o  serviço de  transporte de
pessoas  almejado  pela  CNEN.  Porém,  constam
dos  autos  três  atestados  de  capacidade
técnica apresentados pela Egel que comprovam
a prestação dos serviços desejados para três
distintas  pessoas  jurídicas  de  direito
público.  (fls.  90,  99  e  100)
Se uma empresa apresenta experiência adequada
e  suficiente  para  o  desempenho  de  certa
atividade, não seria razoável exigir que ela
tenha detalhado o seu objeto social a ponto
de  prever  expressamente  todas  as
subatividades  complementares  à  atividade
principal.” 

“Em apreciação, pedido de reexame interposto
por  Luiz  Carlos  Zanon  da  Silva  Júnior
(peça 289),  na  condição  de  pregoeiro  do
Pregão  16/2014  realizado  pela  Prefeitura
Municipal  de  Cachoeiro  de  Itapemirim/ES,
contra o Acórdão 7.449/2016-TCU-1ª Câmara, da
relatoria  do  Ministro-Substituto  Augusto
Sherman, por meio do qual foi aplicada multa
ao  gestor  em  razão  de  ter  utilizado
indevidamente  o  instituto  do  credenciamento
para  inabilitar  empresa  licitante,  situação
que somente poderia ter ocorrido na fase de
habilitação, que no caso específico do pregão
ocorre  apenas  após  a  fase  de  lances  e
julgamento  das  propostas.  Originalmente  os
autos trataram de auditoria de conformidade
realizada  com  o  objetivo  de  verificar  a
gestão dos recursos transferidos pelo Fundo
Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação
(FNDE)  para  apoiar  as  ações  do  Programa
Nacional  de  Alimentação  Escolar  (PNAE)  no
município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos
exercícios  de  2014  e  2015.  Por  meio  do
Acórdão  2.873/2015-TCU-Plenário,  o  Tribunal
determinou  a  constituição  do  presente
apartado, bem como autorizou a realização de
audiência  do  recorrente  pelo  fato  de  a
proposta  de  preços  da  empresa  M.  G.  de
Oliveira Milhorato - ME não ter sido aberta e
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classificada  para  a  fase  de  lances  do
Pregão 016/2014,  destinado  à  aquisição  de
leite  para  a  alimentação  escolar,  sob  a
justificativa de que a referida empresa, em
exame  realizado  na  fase  de  credenciamento,
supostamente não possuía CNAE específico para
fornecimento do objeto licitado (leite), mas
apenas CNAE para a venda de mercadorias em
geral  com  predominância  de  produtos
alimentícios,  segundo  registrado  na  Ata  da
Sessão  Pública  datada  de  19/5/2015,  o  que
configurou  antecipação  da  fase  de
habilitação,  que  somente  viria  a  ser
realizada se a empresa fosse classificada em
primeiro  lugar,  contrariando  o  disposto  no
art.  4º,  incisos  VI  a  XII  da  Lei
10.520/2002...”

Portanto,  não  se  mostra  condizente  com  o  ordenamento
jurídico pátrio a inabilitação de empresa pela mera não previsão do
objeto de licitação no contrato social.

A recorrente alega também que o Atestado de Capacidade
Técnica da licitante vencedora não contempla o serviço, porém em
atendimento ao subitem 8.6 e 10.4.1.1 do instrumento convocatório,
esta pregoeira realizou diligência no Atestado de Capacidade Técnica
apresentado pela empresa vencedora:

8.6. O Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento,
poderá  promover  quaisquer  diligências  julgadas
necessárias  à  análise  das  propostas  e  da
documentação,  devendo  os  licitantes  atender  às
solicitações no prazo por ele estipulado, contado
do  recebimento  da  convocação,  sob  pena  de
desclassificação  da  oferta,  bem  como,  poderá
solicitar  parecer  de  técnicos  pertencentes  ao
Quadro de Pessoal do Município /RO ou, ainda, de
pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão. 

10.4.1.1.Os atestados emitidos por pessoa jurídica
de direito privado deverão, obrigatoriamente, estar
em papel timbrado com identificação e endereço da
emitente, o nome completo do signatário, estando as
informações ali contidas sujeitas a  verificação de
sua veracidade por parte da Administração, conforme
disposto no Decreto nº9.904 de 17 de julho de 2017.

A  diligência  realizada  foi  confirmada  pela  Ordem  de
Execução  de  Serviços  nº.  007/2017  Processo  nº  18.00663/2019;
Contrato nº 005/SPACC/PGM/2017, conforme fls 1896/1900 dos autos e
publicado no site do licitações-e e Portal de Compras da Prefeitura
de  Porto  Velho, sanando  qualquer  dúvida  sobre  o  documento
apresentado, conferindo segurança à Administração Pública de que a
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empresa recorrida possui pleno conhecimento técnico para a execução
do contrato.

Nesse sentido, cito a doutrina de Joel de Menezes Niebuh
que descreve que a “Administração Pública, ao avaliar a qualificação
técnica  dos  licitantes,  pretende  aferir  se  eles  dispõem  dos
conhecimentos, da experiência e do aparato operacional suficiente
para satisfazer o contrato administrativo.” 

De acordo com ensinamentos de Marçal Justen Filho, “se
uma pessoa jurídica apresenta experiência adequada e suficiente para
o desempenho de certa atividade, a ausência de previsão expressa
desta mesma atividade em seu contrato social não pode ser empecilho
a sua habilitação”3. 

Nesta  mesma  linha  de  afastar  possíveis  formalismos
excessivos  nos  atestados,  o  Tribunal  de  Contas  da  União  tem
posicionamento  sólido  e  inclusive  determina  que  havendo  qualquer
dúvida nos atestados é dever da Administração Pública realizar a
competente diligência: 

“Recomendação a uma prefeitura municipal para que
qualifique,  em  procedimentos  licitatórios  com
recursos  federais,  as  exigências  formais  menos
relevantes  à  consecução  do  objeto  licitado,
estabelecendo nos editais medidas alternativas em
caso de descumprimento dessas exigências por parte
dos  licitantes,  objetivando  evitar  a
desclassificação das propostas, visando a atender
ao princípio do formalismo moderado e da obtenção
da  proposta  mais  vantajosa  à  Administração,  sem
ferir  a  isonomia  entre  os  partícipes  e  a
competitividade do certame.” (Tribunal de Contas da
União,  item  9.6.1,  TC-002.147/2011-4,  Acórdão  nº
11.907/2011-Segunda Câmara). 

Os atestados de capacidade têm a finalidade de comprovar
para  a  Administração  Pública,  por  intermédio  de  um  documento
subscrito por terceiro alheio à disputa licitatória, que o licitante
já  executou  o  objeto  licitado,  ou  compatível  a  ele,  em  outra
oportunidade, e a referida execução foi a contento, o que gerará
confiança e segurança à Administração de que o aludido licitante
possuir  expertise  técnica.  Portanto,  a  apresentação  de  atestados
visa  demonstrar  que  os  licitantes  já  executaram,  anteriormente,
OBJETOS COMPATÍVEIS com aquele definido e almejado na licitação, não
necessariamente o mesmo objeto. 

Assim, considerando os fatos acima sopesados, à luz dos
princípios que regem as licitações, não podemos esquecer assim do
principal objetivo da administração que é sempre na busca da melhor

3 Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de licitações e Contratos Administrativos. 16. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 553 
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proposta, explicitado no art. 3º4, aquela que atenda aos requisitos
do edital e ainda que seja a mais vantajosa para administração, é o
que se depreende da leitura do argumento abaixo: 

Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho, o
“princípio  do  formalismo  procedimental”  passa  a
noção de que as regras procedimentais adotadas para
a licitação devem seguir parâmetros estabelecidos
na  lei,  não  sendo  lícito  aos  administradores
subvertê-los a seu juízo.

Todavia, é preciso atentar para que, no cumprimento
desse  princípio,  não  se peque  pelo “formalismo”,
consistente  no  apego  exacerbado  à  forma  e  à
formalidade,  a implicar  à absoluta  frustração da
finalidade  precípua  do  certame,  que  é  a  de
selecionar  a  proposta  mais  vantajosa  para  a
Administração Pública.(grifo nosso)

Assim, como é de conhecimento, o Edital é o instrumento
norteador  para  realização  do  certame.  Todo  procedimento  a  ser
seguido  para  a  melhor  condução  da  Pregoeira,  está  descrito  no
Edital, garantindo o direito isonômico e a publicidade, não cabendo
a  sua  desvinculação  durante  a  realização  do  certame,  nem  pela
Pregoeira, tampouco pelos Licitantes.

Ademais, é de se ressaltar que além da demonstração de
capacidade técnica pelo atestado de fls. 1.140 dos autos, que o
preço  ofertado  pela  empresa  classificada  é  muito  inferior  ao
ofertado  pelas  demais  concorrentes,  inclusive  da  recorrente  que
encontra-se em 5º lugar, fatos estes que fortalecem ainda mais os
motivos para manutenção da decisão proferida por esta pregoeira.

Assim, em face das Razões interposta pela Empresa  GC
ASSUNÇÃO FILHO expendidas acima, DECIDO em conhecer o Recurso para
no mérito julgá-lo IMPROCEDENTE. 

4 “3. A observância ao princípio constitucional da preponderância da proposta mais vantajosa
para  o  Poder  Público  se  dá  mediante  o  cotejo  das  propostas  válidas apresentadas  pelos

concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade.” (RMS 23640,

Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 16/10/2001, DJ 05-12-2003 PP-00038

EMENT VOL-02135-07 PP-01268)
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VI. DA CONCLUSÃO

Desta forma, após análise do Recurso, com fundamento
nos princípios Constitucionais da Legalidade, da Impessoalidade, da
Moralidade,  da  Publicidade  e  da  Eficiência,  assim  como  os
correlatos, da vinculação ao Instrumento convocatório, do Julgamento
Objetivo e a Seleção da proposta mais Vantajosa para a Administração
e em  todos os  atos até  então praticados,  DECIDO em conhecer  do
recurso  da  empresa  GC  ASSUNÇÃO  FILHO,  para  no  mérito  julgá-lo
IMPROCEDENTE, MANTENDO o julgamento inicial.

Ato  contínuo,  faço  subir  os  autos  devidamente
informados para apreciação da Autoridade superior.

Porto Velho, 09 de abril de 2019

Lidiane Sales Gama Morais

Pregoeira
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VII. DECISÃO HIERÁRQUICA

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso administrativo e
acompanho o posicionamento da Pregoeira, mantendo a CLASSIFICAÇÃO da
empresa  UP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME,  referente ao Pregão
Eletrônico  nº  004/2019,  devendo  a  mesma  dar  prosseguimento  aos
demais procedimentos da licitação supramencionada, após a ciência às
partes da referida decisão.

Porto Velho 09 de abril de 2019

PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Superintendente Municipal de Licitações
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