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São João del-Rei, 26 de novembro de 2015. 
 
 

Processo: 23122.009269/2015-65 
Pregão Eletrônico: 029/2015 
Assunto: Decisão Recurso Administrativo 
 
 
 
1 – PRELIMINARMENTE 

 
Vistos e examinados os autos do processo licitatório nº. 23122.009269/2015-65, 
pregão nº. 029/2015 – aquisição de material permanente para o PROEXT - 
Educação Integral na região das Vertentes, visando atender as demandas da 
Universidade Federal de São João del-Rei , foi concluído o que se segue: 

 
Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa MS10 COMERCIO E 
SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ: 04.429.572/0001-41, contra 
decisão do pregoeiro que a inabilitou, para o ITEM 3 do referido certame.  
 
Por serem tempestivos, recebemos a intenção do recurso dando oportunidade para 
a Recorrente manifestar suas razões de inconformismo. Foram realizadas diligências 
por parte da pregoeira responsável para o item em questão, conforme apresentado 
no transcorrer da decisão. 
 
 
2 – DO HISTÓRICO 

 
Licitação referente ao Pregão Eletrônico nº. 29/2015, aquisição de Material 
permanente para o PROEXT - Educação Integral na Região das Vertentes, para 
atender as necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei, aberta em 
13 de novembro de 2015, às 09:04.   
 
Terminada a fase de lances, todas as empresas que ofertaram melhor preço foram 
convocadas a enviar proposta com especificação completa dos itens e 
documentação para habilitação, inclusive a empresa recorrente MS10 COMERCIO E 
SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ: 04.429.572/0001-41, tendo sido 
constatada que as descrições dos itens enviados nas propostas da empresa 
estavam condizentes com as condições editalícias, sendo, portanto aceitas pela 
pregoeira. Este fato ensejou a análise das documentações apresentadas pela citada 
empresa, após verificação do SICAF a pregoeira identificou que a mesma estava 
impedida indiretamente de licitar. Realizou-se juntamente com a equipe de apoio a 
verificação das ocorrências impeditivas contidas no SICAF, no qual constava que a 
empresa TEEVO S.A Comércio e Serviço de Informática, cuja composição societária 
coincide com a da MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA – EPP, 
estava impedida de Licitar e Contratar com a União de acordo com a Lei n° 
10.520/02, art 7°, dessa forma a pregoeira inabilitou a mesma, de acordo com o item 
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3.4.1 do edital “ Não será admitida nesta licitação a participação de interessados: 
3.4.1- que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, suspenso, ou que por estas tenha sido declarada 
inidônea nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos 
regulamentadores.” 
 
Após a inabilitação da empresa MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 
LTDA - EPP, CNPJ: 04.429.572/0001-41, retornou-se a fase de aceitação e a 
empresa ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA – EPP- CNPJ: 
01.804.159/0001-21, foi convocada a enviar documentação para aceitação do item, 
sendo encaminhado e aceito pelo setor solicitante, a pregoeira aceitou e, diante de 
toda habilitação correta, habilitou a empresa acima citada. 

 
Após declaração do resultado do certame, foi aberto no Sistema Compranet prazo 
para intenção de recursos. 

 
Pregoeiro 17/11/2015 

12:03:42 
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 

17/11/2015 às 12:35:00. 

 
  

A empresa, MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP, 
CNPJ: 04.429.572/0001-41 registrou intenções de recurso, abaixo transcritas, tendo 
sido aceitas, sendo assegurado a todos os licitantes interessados vista dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, em cumprimento às 
disposições legais que regulamentam a matéria, conforme inciso XVIII do art. 4º da 
Lei nº. 10.520/02 e art. 26 do Decreto nº. 5450/05. 
 

“Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos;” (Lei nº. 10.520/02) 
 
“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 três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses.” (Decreto nº.5450/05) 
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Recurso o ITEM 3, MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - 
EPP, CNPJ: 04.429.572/0001-41: 

 
 
Em conformidade com o Art. 4º do Decreto nº 10520/2002 e nos termos 
do Acórdão nº 2564/2009 e nº 339/2010 do TCU, manifestamos 
INTENÇÃO DE RECURSO devido a ilegalidade e abusividade da 
desclassificação da nossa proposta, visto que não há sustentação jurídica 
e/ou embasamento legal que justifique que a suspensão temporária e o 
impedimento de licitar aplicada à CNPJ distinto se estenda às pessoas 
físicas que a constituem, conforme demonstraremos na peça recursal. 

 
 
 
3 – DOS RECURSOS 
 
 

a) 3.1 - A empresa MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - 
EPP, CNPJ: 04.429.572/0001-41: 

 
Apresentou recurso às decisões. 

 
 

b) 3.2 – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE - MS10 COMERCIO E SERVICO 
DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ: 04.429.572/0001-41: 

 
A recorrente alega que: “Foi inabilitada, de forma ilegal e abusiva, sob a justificativa 
de “ocorrências impeditivas indiretas”, consistentes no apontamento de vinculação à 
outra empresa impedida e/ou suspensa de participar de processos licitatórios em 
razão da participação dos seus sócios nesta segunda empresa”. 
 
Expõe que: “as decisões que fixaram as penalidades à empresa da qual participam 
os sócios da ora recorrente sequer cogitaram sobre a possibilidade de aplicação da 
teoria da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, não se 
estendendo, assim, os efeitos das penas às pessoas físicas de seus sócios e 
diretores.” 
 
Argumenta, baseada no professor Marçal Justen Filho, “que a penalidade não pode 
passar da pessoa do agente”, no caso em tela, a outra empresa da qual participam 
os sócios da ora recorrente.” 
 
Requer que o recurso seja acolhido com fulcro no item 10 do Edital, revogando a 
decisão que entendeu pela inabilitação da empresa MS10 COMÉRCIO E SERVIÇO 
DE INFORMÁTICA LTDA. e declarando-a vencedora do processo licitatório relativo 
ao Pregão Eletrônico 29/2015, Processo Administrativo n.º23122.009269/2015-65, 
mantidos os atos administrativos anteriores à declaração de inabilitação da empresa 
MS10 COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA.” 
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4 - DAS CONTRARRAZÕES  
 
a) 4.1 - A empresa ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA – EPP/ 
01.804.159/0001-21. 
 
        Não apresentou contrarrazões tempestivamente. 
 
 
 
5- É O RELATÓRIO 
 
5.1 - DO EXAME DO MÉRITO 
 
Preliminarmente, esclareceremos que a Administração, através da equipe de 
pregão, procura sempre o fim público, respeitando os princípios basilares da 
licitação, especialmente os da legalidade, impessoalidade, igualdade, razoabilidade, 
publicidade, moralidade e transparência.  Sempre objetivando preservar o caráter 
competitivo de forma que se alcance a solução mais benéfica para a Administração 
Pública. 

 
Assiste razão a recorrente no que tange a habilitação, tendo em vista que a mesma 
comprovou em seu recurso que a empresa impedida, embora possua os mesmos 
sócios, tem endereços diferentes e datas de criações distintas, uma constituída em 
26/04/2001 e outra em 19/07/1991, ambas desenvolvendo suas atividades desde 
sua criação e localizadas em municípios distintos, a empresa MS10 COMÉRCIO E 
SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA, localizada à Rua Domingos de Almeida, n° 
656, sala 01, Novo Hamburgo/RS, a sede da empresa TEEVO fica situada a Rua 
Machado de Assis, em Caxias do Sul/RS. 

 
Vide julgado recente: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. 
EXTENSÃO DE EFEITOS À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETIVO SOCIAL, 
MESMOS SÓCIOS E MESMO ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA ESFERA 
ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS INTERESSES PÚBLICOS. A 
constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios 
e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para licitar 
com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da 
sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei nº 
8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à 
nova sociedade constituída. A Administração Pública pode, em observância ao 
princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos 
tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com 
abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e 
a ampla defesa em processo administrativo regular. Recurso a que se nega 
provimento. (RMS 15166/BA, T2 do STJ, Relator Ministro Castro Meira, data do 
julgamento 07/08/2003) 
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De fato, não existe na legislação, fundamento que justifique o impedimento indireto 
da empresa, especialmente tendo-se evidenciado que a empresa que agora 
participou da licitação já existia quando da aplicação da sanção a outra inclusive 
possuem endereços de localização distintos. Portanto, tratam de pessoas jurídicas 
completamente distintas, sem qualquer relação negocial.  
 
 
6 - CONCLUSÃO  
 

Por todo o exposto e em razão dos princípios da Legalidade, da Isonomia, da 
Impessoalidade, Moralidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório, 
considero procedente o recurso administrativo impetrado pela empresa MS10 
COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ: 04.429.572/0001-
41 para o Item 3,  alterando a decisão que aceitou a proposta de preços e habilitou a 
empresa ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA – EPP- CNPJ: 
01.804.159/0001-21. Retomar-se-á desta forma, a habilitação da empresa MS10 
COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ: 04.429.572/0001-
41 para este item. 

 
 
Submeta-se, por conseguinte, o assunto à consideração da autoridade 

competente em respeito ao § 4º, do art. 109, da Lei de Licitações. 
 
 
 

São João del-Rei, 26 de novembro de 2015. 
 

 
 
 
 
 

 
Aline Graciele Ferreira 

Pregoeira da UFSJ 
 
 
 
 

A DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR está disponível para acesso no 
endereço eletrônico: http://www.ufsj.edu.br/dimap 


