
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPACHO 

Procedência: Despacho Decisório 

Interessado (s): Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP

Assunto:  Julgamento de Recurso - Pregão 155/2019

DESPACHO

A Superintendência  de Infraestrutura e Logís ca,  neste  ato representada pelo Sra.  Ana
Luísa  Silva  Falcão,  vem apresentar  sua decisão  sobre a  decisão  do recurso interposto  pela  empresa 
Tractorbel Equipamentos LTDA, em epígrafe, pelos mo vos abaixo expostos:

I – DA DECISÃO

Após análise dos autos, ra fico os termos apresentados pela pregoeira, a Sr.ª Francielle de
Souza  Florido,  conforme  Julgamento  de  Relatório  Julgamento  de  Recurso  (8120350),  decido  pela
con nuidade  da  decisão  de  HABILITAÇÃO  da  empresa  PA  Comercio  e  Serviços  Gerais  Eireli  ,  CNPJ
27.044.495/0001-07 no Pregão Eletrônico nº 155/2019, cujo objeto é Locação de 02 (duas) empilhadeiras
e  01  (uma)  empilhadeira  à  Central  de  Abastecimento  FarmacêuƟco  e  ao  Almoxarifado  Central  da
Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública., nos termos do art. 8, inc. VII do Decreto 44.786/08 e
art. 49 da Lei nº 8.666/93.

Ana Luísa Silva Falcão

Superintendente de Infraestrutura e Logís ca

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2019.
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Documento assinado eletronicamente por Ana Luisa Silva Falcão, Superintendente, em 08/10/2019,
às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 8123931 e o código CRC F5ACCE35.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Diretoria de Compras

Relatório nº Julgamento de Recurso/SEJUSP/DCO/2019

PROCESSO Nº 1450.01.0077341/2019-80

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO 155/2019

PREGÃO  ELETRÔNICO  155/2019  -  Objeto:  Locação  de  02  (duas)  empilhadeiras  e  01
(uma) empilhadeira à Central de Abastecimento Farmacêu co e ao Almoxarifado Central da Secretaria
de Estado de Jus ça e Segurança Pública.

1. DOS FATOS

Trata-se de análise do Recurso Administra vo e Contrarrazões, interpostos pela empresa
Tractorbel Equipamentos LTDA e  PA Comercio e Serviços Gerais Eireli respec vamente.

No dia 26 de setembro de 2019, às 10h31min08s, a proposta do fornecedor PA Comercio e
Serviços Gerais Eireli , CNPJ 27.044.495/0001-07, foi aceita e, após comprovado que seus documentos
habilitatórios estavam conforme estabelecido no Edital Licitatório 155/2019,  a empresa foi habilitada.

Face à habilitação, esta pregoeira, oportunizou aos par cipantes o direito de manifestarem
sua intenção de recorrer. Dessa forma, nos termos do subitem 10.1.  do Edital 155/2019 7390154,  foi
concedido prazo de 10 (dez) minutos para  que manifestassem, imediata e mo vadamente,  acerca da
intenção de recurso.

Findo o prazo para o cadastramento de manifestação de intenção de recurso, o fornecedor
"Tractorbel Equipamentos LTDA",  cujo CNPJ é 22.873.238/0001-64, exteriorizou a intenção de interpor
recurso para o lote, conforme descrição cadastrada no Portal de Compras de MG: "Iden ficamos que a
licitante habilitada em primeiro lugar não possui entre suas a vidades o ramo de a vidade per nente ao
objeto desta licitação de acordo com o item 4.1 do edital. "

Logo, a pregoeira, ao analisar os mo vos externados pelo licitante, aceitou sua intenção em
recorrer. Deste modo, a recorrente encaminhou suas razões no dia 01 de outubro de 2019.

Em defesa, a empresa PA Comercio e Serviços Gerais Eireli apresentou suas contrarrazões 
no dia 04 de outubro de 2019.

2. DA TEMPESTIVIDADE

O subitem 10.1 do Edital 155/2019 dispõe que:

10.1. Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o par cipante do certame terá até
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10 (dez) minutos para manifestar, imediata e mo vadamente, exclusivamente por
meio  do  sistema  eletrônico,  em  campo próprio,  a  intenção  de  recorrer,  sendo
concedido o  prazo de 3 (três) dias  úteis,  contados da  sessão do pregão,  para
apresentação das razões de recurso, ficando os demais par cipantes, desde logo
in mados,  sem  necessidade  de  publicação,  a  apresentarem  contrarrazões  em
igual número de dias, contados do término do prazo do recorrente,  sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.(grifo nosso)

Da  mesma  forma,  o  art.  12,  inciso  XXVII,  alínea  a,  b,  c  e  d  do  Decreto  44.786/2008
apresenta:

XVII - uma vez declarado o vencedor:

a) qualquer licitante poderá manifestar imediata e mo vadamente a intenção de
recorrer, a qual será lavrada em ata;
b) o licitante poderá apresentar as razões do recurso na própria sessão, as quais
serão reduzidas a termo, pelo pregoeiro, na respec va ata;
c) para os licitantes que manifestarem a intenção de recorrer, será concedido o
prazo de três dias úteis para apresentação das razões do recurso;

d) aos demais licitantes, independentemente de in mação, será concedido igual
prazo para apresentação de contra-razões, o qual começará a contar a par r do
término do prazo concedido ao recorrente; e
[...]

Logo,  foi  concedido  a  empresa  recorrente  o  prazo  de  03  (três)  dias  úteis  para  que
encaminhasse as razões recursais,  prazo finalizado em 01/10/2019,  e igual prazo para que os demais
licitantes enviassem as contrarrazões contados a par r do dia do término do prazo do recorrente, desta
forma o prazo foi finalizado no dia 04/10/2019.

A empresa Tractorbel Equipamentos LTDA apresentou suas razões no dia 01/10/2019 às
09h50min,  conforme  e-mail  anexo  (7939018),  e  a  empresa   PA  Comercio  e  Serviços  Gerais  Eireli
apresentou suas contrarrazões no dia 04/10/2019 às 22:42, conforme e-mail anexo (8120169),  ambas
tempes vamente.

3. DOS RECURSOS

3.1. DAS RAZÕES DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA TRACTORBEL EQUIPAMENTOS
LTDA

Conforme razões apresentadas, requer a empresa Tractorbel Equipamentos LTDA:

a)  Em  face  de  todo  o  exposto,  REQUER  que  seja  inabilitada  a  empresa  PA
COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI pelas razões acima expostas ;
b) Subsidiariamente,  REQUER que seja realizada diligência, a fim de aferir a real
capacidade técnica da mencionada licitante, cer ficando-se que os serviços foram
realizados diretamente por ela, sem qualquer intermediação.
c)  Que ao final  o  Pregoeiro e  sua equipe de apoio  reconsiderem a  decisão que
habilitou a empresa e, em sendo man da, requer que seja encaminhado o presente
Recurso à Autoridade Superior imediata para decisão final.
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A recorrente expõe que "a habilitação da empresa PA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI não
pode ser man da, uma vez que a locação de equipamentos não se encontra no rol de suas a vidades
previstas no CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA". Fundamenta que apenas a apresentação de
atestado  de  capacidade  técnica  não  são  suficientes,  pois  "é  essencial  que  o  ato  cons tu vo  tenha
a vidade compa vel  com o  objeto  do  certame".  Assevera  ainda,  que  a  empresa  apresenta  em  seu
contrato social diversas a vidades genéricas "induzindo necessariamente para uma intermediação e que
tais serviços serão terceirizados ainda que de forma camuflada".

Conjuntamente, fundamenta seu pedido alegando que a mesma foi punida pelo Superior
Tribunal Militar, impedindo-a de licitar e contratar com a Administração Pública, tendo sido penalizada
com base no art. 7° da Lei 10.520/2002 e apresenta o seguinte fundamento:

O  Superior  Tribunal  de  Jus ça  -  STJ  adota  entendimento  de  que  a  expressão
Administração é  abrangente  e  por  isso  a  sanção prevista  no  art.  87,  III,  da  Lei
8.666/1993  compreende  toda  a  administração  pública,  nos  âmbitos  Federal,
Estadual,  Municipal  e  do  Distrito  Federal,  implicando na administração direta  e
indireta  de  tais  entes  federações  (Resp  1382362  PR  2013/0134522-6.  Órgão
Julgador:  TI  -  PRIMEIRA  TURMA.Publicação:  DJe  31/03/2017.  Julgamento:  7  de
março de 2017. Relator Ministro GURGEL DE FARIA).
A mesma aplicação serve ao art. 7° da lei n. 10.520/2002. No mesmo sen do: REsp
174.274/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004, DJ
22.11.2004,  p.294;  REsp  151.567/RJ,  Rel.  Ministro  Francisco  Peçanha  Mar ns,
Segunda Turma, julgado em 25.02.2003, DJ 14.04.2003, p.208

3.2. DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA PA COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS
EIRELI

Em defesa, a empresa PA Comércio e Serviços Gerais Eireli - ME apresentou contrarrazões
requerendo  indeferimento  do  recurso  interposto  e  que  seja  procedida  a  adjudicação  do  objeto  do
presente certame a favor da empresa recorrida.

A recorrida afirma que, "demonstrou estar apta para prestar os serviços que se pretendem
contratar, seja sob a ó ca legal, seja pela sua exper se, que todo o procedimento licitatório foi regular,
que a Pregoeira se portou de forma diligente à luz do edital e da lei, de modo que não há nada que ser
reparado nas deliberações adotadas pela Pregoeira e pela sua equipe de apoio".

Alega  que  a  recorrente  "traz  um  arrazoado  eivado  de  formalismo  excessivo"  e  tenta
"induzir a Administração ao erro" quando a mesma afirma que a empresa PA Comércio e Serviços não
possui em seu rol dos obje vos sociais o serviço pretendido no certame. E ainda argumenta:

7. O objeto do presente certame é a locação de empilhadeiras para uso na Central
de Abastecimento Farmacêu co e ao Almoxarifado Central da Secretaria de Estado
de Jus ça e Segurança Pública. Verificando o nosso cadastro junto à Receita Federal
do  Brasil,  depreende-se  que  a  a vidade  econômica  Principal  é  a  prestação  de
serviços. Código 82.99-7-99.
8. Ou seja, nosso negócio é a prestação de serviços de diversas naturezas. Somos,
essencialmente  uma prestadora  de serviços  e  estamos  aptos  a  atender  as mais
variadas demandas que nossos clientes, públicos ou privados, nos apresentam.
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9. Portanto, a alegação de incompa bilidade do objeto do certame com o ramo de
a vidades da PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI – ME, se reveste do mais
absoluto formalismo exacerbado.

Expõe  também,  que  o  Edital  Licitatório  exige  que  os  par cipantes  sejam  de  ramo de
a vidade  compa vel  com  o  objeto  do  certame  e  neste  caso  não  se  pode  alegar  qualquer
incompa bilidade, pois afirma que a locação de empilhadeiras é na sua essência contratação de serviço.
Fundamenta ainda que "comprovou ter exper se na prestação de serviços idên cos aos pretendidos pela
Administração",  através  da   documentação  de  qualificação  técnica  apresentada,  bem  como  após  as
diligências realizadas.

No que  se  refere  a  sanção  administra va  aplicada  pelo  Superior  Tribunal  Militar,  a  PA
Comércio e Serviços afirma que "a referida sanção foi aplicada à luz do edital do Pregão eletrônico nº
105/2017" e que "abrangência da sanção atribuída para o po de intercorrência que ocorreu é exclusiva
para o âmbito do edital".

Por fim, apresenta o registro do SICAF para comprovar que seu impedimento limita-se ao
âmbito dos Órgãos do Governo Federal.

4. JULGAMENTO

4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

Primeiramente, esta Pregoeira, realizou diligência junto à empresa PA Comercio e Serviços
Gerais Eireli, no dia 24 de setembro de 2019,  através do e-mail  (7791390), visando esclarecer em qual
descrição ou código de a vidades da Úl ma Alteração Contratual  (7764466) da empresa  esta previsto o
objeto  licitado, qual  seja  locação  de empilhadeiras,  nos  termos do art.  9°,  §  1º,  inciso  I  do  Decreto
Estadual 44.786/2008 in verbis:

§ 1º É facultado ao pregoeiro, no interesse da Administração:

I - em qualquer fase da licitação, promover diligência des nada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo;

Foi solicitado ainda, encaminhamento de Contrato, Nota Fiscal ou documentos congêneres
que comprovasse que a empresa PA Comercio e Serviço Gerais Eireli já forneceu o serviço de locação de
empilhadeiras, objeto deste certame.

Visto isso, é importante destacar que a diligência trata-se de prerroga va do pregoeiro e
possui a finalidade de buscar a proposta mais vantajosa pela Administração, bem como a aplicação do
formalismo moderado nos certames licitatórios ponderado com o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório.  Assevero ainda que a promoção de diligência é incen vada pelo próprio Tribunal de Contas
da União e chega indicar a obrigatoriedade da realização de diligências antes do estabelecimento do juízo
pela desclassificação ou inabilitação do licitante.

Neste sen do, dispõe as seguintes deliberações do TCU:

É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida
pelo  edital,  quando  a  documentação  entregue  con ver  de  maneira  implícita  o
elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência prevista
no  art.  43,  §  3º,  da  Lei  8.666/93,  por  representar  formalismo exagerado,  com
prejuízo à compe vidade do certame. (Acórdão 1795/2015 – Plenário)

Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias,
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especialmente  dúvidas  que  envolvam  critérios  e  atestados  que  obje vam
comprovar a habilitação das empresas em disputa, o responsável pela condução do
certame deve promover diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo
dos documentos que servirão de base para a tomada de decisão da Administração
(art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993). (Acórdão 3418/2014 – Plenário)

Imperioso ressaltar  ainda o posicionamento do Professor Marçal  Justen Filho  quanto o
poder-dever da autoridade julgadora em u lizar diligência para esclarecer ou sanar dúvidas:

A realização da diligência não é uma simples “faculdade” da Administração, a ser
exercitada  segundo  juízo  de  conveniência  e  oportunidade.  A  relevância  dos
interesses envolvidos conduz à configuração da diligência como um poder-dever da
autoridade julgadora. Se houver dúvida ou controvérsia sobre fatos relevantes para
a  decisão,  reputando-se  insuficiente  a  documentação  apresentada,  é  dever  da
autoridade julgadora adotar as providências apropriadas para esclarecer os fatos.
Se a dúvida for sanável por meio de diligência será obrigatória a sua realização.”
(Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administra vos,
16ª ed, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2014, pág. 804.)

Logo, não há óbice quanto a diligência realizada.

Visto isso, em resposta à diligência realizada,  no dia 24/09/2019 a empresa PA Comercio e
Serviços encaminhou "Contrato de Locação de Empilhadeiras" firmado com a empresa Albernaz Alectric
LTDA ME, cujo CNPJ é 12.671.439/0001-25, comprovando que forneceu a locação de 2(duas) unidades de
empilhadeiras elétricas tracionária, modelo Nowak PT 1616, com 1.600 Kgs de capacidade de carga, com
treinamento presencial e manutenção preven va e corre va, e ainda manifestou no corpo do e-mail:

Sobre  as  a vidades,  a  minha  principal  que  contempla  todas  as  a vidades  de
serviços é:

82.99-7-99 - Outras a vidades de serviços prestados principalmente às empresas
não especificadas anteriormente

O código indicado pelo licitante foi  iden ficado em seu Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral, conforme mostrado abaixo:
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Por conseguinte, através de pesquisa aos códigos ou a vidades econômicas na CNAE no
site do Ins tuto Brasileiro de Geografia e Esta s ca - IBGE verificou-se que o código 82-99-7-99 possui as
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seguintes subclasses:

SEI/GOVMG - 8120350 - Relatório https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

7 of 14 11/10/2019 16:46



SEI/GOVMG - 8120350 - Relatório https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

8 of 14 11/10/2019 16:46



Desta forma, verifica-se que entre as subclasses do código 82-99-7-99 a que apresenta
a vidade similar ou complementar ao objeto licitado é a de "ALMOXARIFADO; SERVIÇO DE", "CONTROLE
DE  ESTOQUE;  SERVIÇO  DE"  "REPOSIÇÃO  DE  ESTOQUES;SERVIÇOS  DE",  das  quais  incluem  "outras
a vidades de apoio às empresas não especificadas anteriormente".

Vale esclarecer, que o contrato social da empresa é um dos documentos previstos no item
9.3.3 do Edital Licitatório para fins de comprovação da habilitação jurídica do licitante, em conformidade
com o art. 28 da  Lei nº 8.666/93. Ademais, vale destacar que o cotejo dos documentos exigidos dos
licitantes para fins de habilitação deve ser analisado sob o prisma da finalidade e da garan a da ampla
compe vidade no certame, como regra.

À vista disso, conforme pesquisa ao site www.jus.com.br, "as sociedades empresariais não
estão adstritas a somente executar as a vidades expressamente previstas em seu ato cons tu vo, isso
porque, no ordenamento pátrio não vigora o princípio da especialidade da pessoa jurídica, não sendo
essa limitada  a  desenvolver  as  a vidades  estritamente descritas  em  seu  contrato  social".  Todavia,  a
recomendação é de que haja pelo menos compa bilidade do objeto social com o objeto licitado, fato este
comprovado pelas descrições das a vidades ligadas ao código 82-99-7-99 referente a a vidade principal
da empresa PA Comercio e Serviços Gerais Eireli.

Destarte, 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 compe vo da licitação,
conforme se observa do teor do Acórdão 571/2006 - Plenário:

“No que tange à questão de o objeto social ser incompa vel  com a
a vidade  de  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 dis ntas pessoas jurídicas de direito público. (fls.
90, 99 e 100)
Se uma empresa apresenta experiência adequada e suficiente para o
desempenho de  certa  a vidade,  não  seria  razoável  exigir  que  ela
tenha detalhado o seu objeto social a ponto de prever expressamente
todas as suba vidades complementares à a vidade principal.” (grifo
nosso)

Assim,  ficou  comprovado  ap dão  técnica  do  licitante  quando  da  sua  apresentação  de
atestado de capacidade técnica (7764706) aprovado pela Diretoria de Materiais e Patrimônio através do
Memorando.SEJUSP/DMP.nº 409/2019 (7787301),  e  ainda complementada  através  de  diligência,  pela
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apresentação do "Contrato de Locação de Empilhadeiras" firmado com a empresa Albernaz Alectric LTDA
ME, cujo CNPJ é 12.671.439/0001-25, comprovando que forneceu o serviço de locação de empilhadeiras
em caracterís cas, quan dades e prazos semelhantes ao da licitação em tela. Portanto, não será por meio
da análise do contrato social que se poderá afirmar a capacidade da empresa para desempenhar o objeto
do contrato. Tal função é posteriormente aferida quando da análise dos documentos de habilitação da
capacitação técnica, exigida no item 9.6 do Instrumento Convocatório.

Insta frisar ainda, que o Atestado de Capacidade Técnica(7764706) apresentado foi datado
no dia 05 de abril de 2019 e o "Contrato de Locação de Empilhadeiras" (7791620) foi firmado no dia 28 de
março  de  2018,  datas  posteriores  da  Úl ma  Alteração  Contratual  (7764466),  não  demonstrando
incoerência  entre as  datas  de  realização  dos  serviços  de  locação de  empilhadeira  e a  data  que  a
empresa registrou seu contrato social.

Imperioso ressaltar também, que a compa bilidade entre o ramo de a vidade da pessoa
jurídica e o objeto do contrato administra vo não pode ser interpretada de forma restri va, conforme
explica Julieta Mendes Lopes Vareschini:

“A compa bilidade entre o ramo de a vidade da empresa e o objeto do contrato
administra vo não pode ser interpretada de forma restri va. (...)
(...),  a  falta  de  previsão  expressa  no  contrato  social  da  a vidade  objeto  de
contratação  não  pode  excluir  a  empresa  de  pronto,  uma  vez  que  a  simples
‘existência de harmonia entre o objeto licitado e o constante como fim social da
sociedade a  credencia  para  figurar  na  posição de contratada do  Poder  Público,
ainda  que  o  ato  cons tu vo  não  preveja  textualmente  a  a vidade  rela va  ao
objeto.” (VARESCHINI, Julieta Mendes Lopes. Licitações e contratos no Sistema “S”.
5. ed. Curi ba: JML Editora, 2012. p. 189-190.)

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.

Destarte ainda que a decisão por inabilitar ou não determinado licitante dependerá do
juízo de razoabilidade e proporcionalidade, além de uma análise do processo dentro de um contexto
mais amplo, sempre tendo como obje vo as finalidades da licitação.

4.2. DA PENALIDADE FUNDAMENTADA NO ART. 7° DA LEI 10.520/2002

Quanto  a  penalidade  sofrida  pelo  empresa  PA  Comercio  e  Serviços  Gerais  Eireli  pelo
Superior Tribunal Militar fundamentada no art. 7° da Lei 10.520/2002, é possível verificar que a mesma
está impedida de licitar e contratar apenas no âmbito da União, conforme Publicação do Diário Oficial da
União em 16/08/2019, vejamos:
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Ressalta-se  que  conforme  item  4.5.4  do  Edital  Licitatório,  não  poderão  par cipar  do
certame licitatório as empresas que es verem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas
Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei 10.520, de 2002, deixando evidenciado que não é
o caso da empresa PA Comercio e Serviços Gerais Eireli uma vez que a mesma está impedida de licitar e
contratar com a União, in verbis:

4.5 NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:
4.5.1  Encontrarem-se  em  situação  de  falência,  concurso  de  credores,
dissolução, liquidação;

4.5.2  Enquadrarem-se  como  sociedade  estrangeira  não  autorizada  a
funcionar no País;    

4.5.3 Es verem suspensas  temporariamente de par cipar  de licitações  ou
impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com fundamento
no art. 87, III, da Lei 8666, de 1993;

4.5.4 Es verem impedidas  de licitar  e  contratar  com o Estado de Minas
Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei 10.520, de 2002;

4.5.5  Forem  declaradas  inidôneas  para  licitar  e  contratar  com  a
Administração  Pública  Federal,  Estadual  ou  Municipal,  sancionadas  com
fundamento no art. 87, IV, da Lei 8666, de 1993;
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4.5.6 Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores
membros dos poderes legisla vos da União, Estados ou Municípios ou que
nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX,
ambos da Cons tuição da República;

4.5.7  Es verem inclusas  em uma  das  situações  previstas  no  art.9°  da  Lei
Federal n° 8.666/93;

4.5.8 Estejam cons tuídas sob a forma de consórcio[1]. (grifo nosso)

No mesmo sen do, o próprio Tribunal de Contas da União se manifesta através do seguinte
acordão:

10.  Conquanto  alguns  excertos  do  Acórdão  1.017/2013-Plenário  possam
eventualmente  conduzir  à  equivocada  interpretação  de  que  as  penalidades
previstas pelos disposi vos dos dois diplomas legais tenham a mesma extensão, o
próprio  Relator  da  deliberação  em  questão,  em  seu  Voto,  explicitou  a  maior
abrangência do art. 7º da Lei 10.520/2005:

6.2.  Ademais,  observa-se  que  o  art.  7º  da  Lei  10.520/2005,  aplicável
especificamente ao Pregão dispõe que a sanção prevista nesse disposi vo legal
tem abrangência na esfera de governo que a aplicou. Essa conclusão é reforçada
quando  se  verifica  os  termos  do  Decreto  5.450/2005,  que  regulamenta  essa
modalidade  de  licitação,  na  forma  eletrônica,  o  qual,  em  seu  art.  28,  deixou
expresso que a licitante que incidir  nas ocorrências por este mencionadas ficará
impedida de licitar e contratar com a União.
11. Nesse sen do, o Acórdão 2.242/2013-Plenário traz importante esclarecimento
em relação à  dis nção a  ser feita entre  tais  disposi vos,  que se  aplica  ao caso
concreto:
9.3. dar ciência ao Serpro/SP, rela vamente aos subitens 2.2.2 e 2.2.4 do edital do
Pregão Eletrônico 1.317/2013, de que a sanção prevista no inciso III do art. 87 da
Lei  8.666/1993  produz  efeitos  apenas  em  relação  ao  órgão  ou  en dade
sancionador, enquanto a prevista no art.  7º da Lei  10.520/2002 produz efeitos
apenas no âmbito interno do ente federa vo que a aplicar;

12.  Verifico  que  a  redação  do  art.  7º  da  Lei  10.520/2002  não  permite  que  a
aplicação  da  sanção  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  base  nesse
disposi vo esteja adstrita ao órgão que aplicou a sanção, no caso a IFSul, conforme
pleiteado pela recorrente, sem que a pena se estenda à esfera da União.

[...]

15. Transcrevo, por oportuno, o art. 40 da IN SLTI MP 2/2010, que estabelece a
diferenciação entre os disposi vos relacionados na peça recursal:
Art. 40. São sanções passíveis de registro no SICAF, além de outras que a lei possa
prever:

I ' advertência por escrito, conforme o inciso I do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993;

II ' multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, conforme
o inciso II do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993;

III ' suspensão temporária, conforme o inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993;
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IV ' declaração de inidoneidade, conforme o inciso IV do ar go 87 da Lei nº 8.666,
de 1993; e

V ' impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, conforme o art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

§  1º  A aplicação  da  sanção  prevista  no  inciso  III  deste  ar go  impossibilitará  o
fornecedor ou interessado de par cipar de licitações e  formalizar contratos,  no
âmbito do órgão ou en dade responsável pela aplicação da sanção.

§ 2º A aplicação da sanção prevista no inciso IV deste ar go impossibilitará o
fornecedor ou interessado de par cipar de licitações e formalizar contratos com
todos os órgãos e en dades da Administração Pública direta e indireta da União,
dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios.  (Alterado  pela  Instrução
Norma va nº 1, de 10 de fevereiro de 2012) .

§  3º  A  aplicação  da  sanção  prevista  no  inciso  V  deste  ar go  impossibilitará  o
fornecedor  ou  interessado  de par cipar  de  licitações  e  formalizar  contratos  no
âmbito interno do ente federa vo que aplicar a sanção: (Alterado pela Instrução
Norma va nº 1, de 10 de fevereiro de 2012) . (Acórdão 1003/2015 - Plenário) 

Por  fim,  insta  salientar  que  a  empresa  recorrente  Tractorbel  Equipamentos  LTDA,
fundamenta juridicamente a questão de forma paralela entre as penalidades do art. 87, inciso III, da Lei
8.666/1993.  Quanto  a  esta  penalidade,  já  é  entendimento  pacificado  da  Advocacia  Geral  do  Estado
defendendo abrangência restri va das penalidades, conforme Nota Jurídica 4.668 de 27 de setembro de
2016, vejamos:

20. Tratando-se de matéria objeto de forte divergência doutrinária e jurisprudencial
pode a Administração adotar a posição preconizada na consulta, atendendo-se para
as  consequências  prá cas  do  entendimento  perfilhado,  notadamente  o
prenunciado  aumento  da  judicialização  dos  certames  licitatórios,  com  razoável
expecta va de suspensão do seu trâmite.
21.  Enfim,  sem  descurar  dos  entendimentos  contrários,  inclusive  expressos  em
manifestações jurídicas anteriores,  mas  considerando a  divergência,  admite-se  a
possibilidade de a Administração Pública adotar a posição que restrinja a extensão
da pena de suspensão para o órgão/ente que a aplicou, recomendando-se apenas
que  u lize  o  critério  de  modo uniforme  e  isonômico,  evitando-se  casuísmos  e
aplicando-se indis ntamente a todos os procedimentos de compras e sessões de
pregão, regra única e uniforme

Desta forma, torna-se  comprovado que a empresa PA Comercio e Serviços Gerais Eireli
atendeu todos os requisitos habilitatórios  exigidos no Edital Licitatório 155/2019. 

Isto posto, e solidificado nos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento
convocatório e julgamento obje vo,  esta Pregoeira NÃO CONHECE do recurso interposto e mantém a
decisão que HABILITOU a PA COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI.

5. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante o exposto,  firmado nas razões de fato e de direito consubstanciados, esta Pregoeira
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propõe pela con nuidade da decisão de HABILITAÇÃO da empresa PA COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS
EIRELI CNPJ - 27.044.495/0001-07 no Pregão Eletrônico nº 155/2019 cujo objeto é Locação de 02 (duas)
empilhadeiras e 01 (uma) empilhadeira à Central de Abastecimento Farmacêu co  e ao Almoxarifado
Central da Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública, nos termos do art. 9ª, inc. XIII do Decreto
44.786/08.

Dessa forma, encaminho os autos à autoridade superior para sua análise, consideração e
decisão do Recurso Administra vo em pauta,  nos termos do ar go 8º,  inciso III  do Decreto Estadual
44.786/2008.

Francielle de Souza Florido
Pregoeira Gerente de Compras

Coordenadoria de Planejamento Gestão e Finanças
Secretaria de Estado de Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Coordenador (a), em
08/10/2019, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 8120350 e o código CRC E72297DF.

Referência: Processo nº 1450.01.0077341/2019-80 SEI nº 8120350
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ILUSTRÍSSIMA SRA. PREGOEIRA DA DCO – DIRETORIA DE COMPRAS E 

ORÇAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

ASSUNTO: Pregão Eletrônico nº 155/2019 – Processo SEI nº 1450.01.0077341/2019-

80 

 

 

PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI – ME , pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.044.495/0001-07, com sede na Rua 

Astolfo Moreira, nº 32, Centro, João Pinheiro – Minas Gerais, CEP: 38.770.000, por 

intermédio de seu representante legal, Pedro Henrique de Abreu Cunha, CPF nº 

070.039.776-05, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar: 

 

CONTRARRAZÕES  

 

Ao recurso administrativo interposto pela empresa TRACTORBEL EQUIPAMENTOS 

LTDA., doravante denominada Recorrente, pelas razões de fato e de direito abaixo 

declinados: 

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

 

1. Antes do enfrentamento do mérito da questão, cumpre-nos destacar a 

tempestividade dessas contrarrazões, tendo em vista que a intenção de interpor 

recurso foi formalizada na sessão pública do dia 26/09/2019, ocasião em que fora 

aberto o prazo de três dias úteis para apresentação das respectivas razões recursais, 

conforme regramento editalício registrado no item 10.1 do instrumento convocatório. 

Ou seja, o prazo foi até o dia 01/10/2019.  

2. Em conformidade com o mesmo trecho editalício acima citado, após o prazo 

para a apresentação da peça recursal se abre, automaticamente, o prazo para a 
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apresentação das contrarrazões, cujo término também de dá em três dias úteis. 

Portanto, encerrar-se-á no dia 04/10/2019. 

3. Pelo acima exposto, resta evidenciada a tempestividade das presentes 

contrarrazões. 

 

II. DOS FATOS 

 

4. Através do Pregão Eletrônico nº 155/2019, fomos declarados vencedores em 

decorrência da apresentação da proposta mais vantajosa, bem como por cumprirmos 

integralmente as condições habilitatórias elencadas no instrumento convocatório 

correspondente. 

5. Após a declaração de vencedor a Recorrente fez o registro da sua intenção de 

recorrer sob o seguinte argumento: “Identificamos que a licitante habilitada em 

primeiro lugar não possui entre suas atividades o ramo de atividade pertinente e 

compatível ao objeto desta licitação de acordo com o item 4.1 do edital.” 

6. Pois bem, em sua peça recursal a Recorrente traz um arrazoado eivado de 

formalismo excessivo, tentando induzir a Administração ao erro, faz sua leitura 

particular de que os serviços pretendidos no presente certame não estaria no rol das 

objetivos sociais da PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI – ME. A 

interpretação está totalmente dissociada da realidade dos fatos, senão vejamos: 

7. O objeto do presente certame é a locação de empilhadeiras para uso na 

Central de Abastecimento Farmacêutico e ao Almoxarifado Central da Secretaria de 

Estado de Justiça e Segurança Pública. Verificando o nosso cadastro junto à Receita 

Federal do Brasil, depreende-se que a atividade econômica Principal é a prestação de 

serviços. Código 82.99-7-99.  

8. Ou seja, nosso negócio é a prestação de serviços de diversas naturezas. 

Somos, essencialmente uma prestadora de serviços e estamos aptos a atender as 

mais variadas demandas que nossos clientes, públicos ou privados, nos apresentam. 

9. Portanto, a alegação de incompatibilidade do objeto do certame com o ramo 

de atividades da PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI – ME, se reveste 

do mais absoluto formalismo exacerbado.  
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10. Primeiro porque o edital, seguindo a jurisprudência corrente é no sentido de 

que os proponentes devem ser de ramo de atividade compatível com o objeto do 

certame. Neste cenário não se pode, sob nenhum prisma, alegar qualquer 

incompatibilidade no objeto. Afinal a demanda pela locação de empilhadeiras, na sua 

essência é a necessidade de contratação de serviços de terceiros para o atendimento 

da sua meta.  

11. Para corroborar nossa assertiva destacamos que o próprio edital, traz em seu 

bojo inúmeros registros de que estamos diante da contratação de serviços. Nos 

resumiremos a reproduzir um texto editalício constante logo no preâmbulo do edital 

quando se define o regime de execução:  

 

Regime de Execução Indireta: Empreitada por preço global – Prestação de 

Serviços (grifos nossos)  

 

12. Segundo porque, há de se compreender que a exigência editalícia é pela 

pertinência e não para que seja pariforme ou idêntico. Portanto, é totalmente 

descabida a interpretação trazida pela Recorrente, revelando sua leitura tacanha. 

Isto posto, não há nada a reparar na condução levada à efeito pela Pregoeira no 

presente certame.  

13. Terceiro porque, além da questão formal acerca da compatibilidade há de se 

ressaltar que a PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI – ME. comprovou 

ter expertise na prestação de serviços idênticos aos pretendidos pela Administração, 

o que ficou demonstrado pela documentação de qualificação técnica apresentada, 

bem como após as diligências realizadas pela Pregoeira responsável pela condução 

do certame.  

14. Resumindo: A PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI – ME. 

comprovou fática e formalmente estar habilitada e apta para a prestação dos 

serviços consignados no instrumento convocatório.  

15. Em sua peça recursal a Recorrente, amplia os termos da motivação declinada 

na intenção de recorrer e traz uma nova arguição, em mais uma tentativa de 

confundir os responsáveis pela condução do pregão eletrônico nº 155/2019. 



4 

16. Preliminarmente, cumpre-nos destacar que as razões recursais devem estar 

vinculadas às motivações registradas na sessão pública quando foi oportunizado o 

registro da manifestação de intenção de recorrer. Se não houvesse a necessidade de 

haver um vínculo entre o registro da intenção de recorrer com as razões recursais, a 

lei não exigiria que a intenção deve ser devidamente motivada.  

17. Portanto, a Recorrente que não apresenta suas razões em compatibilidade 

com a motivação manifestada na sessão pública, não cumpre com um dos 

pressupostos de admissibilidade recursal. Neste caso o recurso não poderá ser 

conhecido naquilo que é dissonante da motivação registrada na ata do pregão. 

18. Porém, em que pese este desvio perpetrado pela Recorrente, entendemos que 

é necessário que nos manifestemos sobre a sanção administrativa nos foi imputada 

pelo Superior Tribunal Militar, em especial acerca da sua abrangência. 

19. A referida sanção foi aplicada à luz do edital do Pregão eletrônico nº 

105/2017, que para a fase de execução contratual, no subitem 19.2 havia a previsão 

de aplicação das seguintes sanções: 

 

19.2.1 advertência, nos casos em que ocorrerem: 

(...) 

19.2.2 Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, (...) 

19.2.3 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e 

impedimento de contratar com o Superior Tribunal Militar, pelo prazo de 

até 2 (dois) anos; (grifos no original) 

Observação: íntegra do edital disponível no COMPRASNET, utilizando os seguintes dados: UASG: 

060001 – Pregão Eletrônico nº 105/2017 

 

20. Ora, se o edital, ao qual estão todos vinculados, administrados e 

Administração, estabelece para o caso concreto que a abrangência da sanção 

atribuída para o tipo de intercorrência que ocorreu é exclusiva para o âmbito do 

edital, como pode, vir a Recorrente, querer interpretar ao seu modo uma situação 

que nem sequer conhece? 

21. Estaria a Recorrente pretendendo direcionar os trabalhos do Superior Tribunal 

Militar com sugestão de descumprir o princípio da vinculação ao instrumento 
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convocatório? Ou tentando conduzir os trabalhos no lugar da equipe designada para 

o manejo do presente certame?  

22. Seja qual for sua intenção não terá êxito, pois suas assertivas são pobres e 

desvinculadas da realidade. 

23. Por fim, destacamos que a abrangência da sanção está registrada de forma 

cristalina no SICAF e reproduzimos abaixo o seu conteúdo: 

 

 

 

III – DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS 

 

24. Por todo o exposto, depreende-se que a PA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

GERAIS EIRELI – ME. demonstrou estar apta para prestar os serviços que se 

pretendem contratar, seja sob a ótica legal, seja pela sua expertise, que todo o 

procedimento licitatório foi regular, que a Pregoeira se portou de forma diligente à 

luz do edital e da lei, de modo que não há nada que ser reparado nas deliberações 

adotadas pela Pregoeira e pela sua equipe de apoio, e por este motivo requeremos 

que os autos sejam submetidos à autoridade superior para fins de análise e 
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subsequente indeferimento do recurso interposto e, ato contínuo que seja procedida 

a adjudicação do objeto do presente certame em nosso favor e posterior 

homologação. 

 

Nestes termos, 

Espera e pede deferimento 

 

João Pinheiro/MG, 04 de outubro de 2019 

 


