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São João del-Rei, 29 de setembro de 2015. 

 
 
 

Processo: 23122.012765/2015-04 
Pregão Eletrônico: 038/2015 
Assunto: Decisão Recurso Administrativo 
 
 
1 – PRELIMINARMENTE 

 

Vistos e examinados os autos do processo licitatório nº. 23122012765/2015-04 
pregão nº. 038/2015 – cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviços de transporte municipal, intermunicipal e 
interestadual, incluindo o fornecimento de veículos vans, motoristas devidamente habilitados, 
seguro total, combustíveis e manutenção, para atendimento aos Campi localizados na Sede da 
UFSJ, na cidade de São João del-Rei/MG, foi concluído o que se segue: 

 
Após declaração do resultado do certame, foi aberto no Sistema Compranet prazo 

para intenção de recursos contra decisão do pregoeiro em face da aceitação e habilitação em 
favor da empresa AGÊNCIA DE TURISMO ESTRADA REAL LTDA – ME, CNPJ 
07.000.667/0001-33. 

 
A Recorrente TRANSPORTE OLIVEIRA CARVALHO DEL REI LTDA – ME, 

CNPJ 03.630.486/0001-30, apresentou sua intenção contra a decisão do pregoeiro. Por ser 
tempestiva, recebemos a intenção de recurso dando oportunidade e prazo para a Recorrente 
manifestar sua razão de inconformismo, bem como foi aberto prazo para apresentação da 
contrarrazão.  
 

TRANSPORTE OLIVEIRA CARVALHO DEL REI LTDA – ME, CNPJ 
03.630.486/0001-30, apresentou suas razões tempestivamente. Também tempestivamente 
foram apresentadas as contrarrazões pela Recorrida, AGÊNCIA DE TURISMO ESTRADA 
REAL LTDA – ME, CNPJ 07.000.667/0001-33. Ambas argumentando em suma o que se 
segue. 
 
 
2 – DOS RECURSOS 
 

2.1 – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE - TRANSPORTE OLIVEIRA 
CARVALHO DEL REI LTDA – ME, CNPJ 03.630.486/0001-30: 
 

 A RECORRENTE afirma que a RECORRIDA está registrada com atividade 
econômica 49.23-0-02 serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com 
motorista, e que o item 5.1 do edital exige o ramo de atividade compatível com o objeto desta 
licitação, ou seja, serviço de transporte municipal, intermunicipal e interestadual. 

  
A RECORRENTE alega que consta no edital a exigência de 03 veículos em nome da 

empresa e que a RECORRIDA não os possui. 
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A RECORRENTE ainda, questiona a autenticidade do atestado de capacidade técnica, 
pois, segundo ela, a RECORRIDA nunca prestou serviço desta natureza em nenhum lugar.  
 
 
3 – DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO 
 

3.1 – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRIDA - AGÊNCIA DE TURISMO ESTRADA 
REAL LTDA – ME, CNPJ 07.000.667/0001-33: 

 
Quanto à alegação de não possuir atividade compatível com o objeto desta licitação, a 

RECORRIDA afirma que possui registro como atividade econômica 49.23-0-02 (serviço de 
transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista) e que segundo item 1.1 do 
edital, é objetivo da licitação a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 
serviços de transporte municipal, intermunicipal e interestadual, incluindo o fornecimento de 
veículos vans, motoristas devidamente habilitados, seguro total, combustíveis e manutenção, 
para atendimento ao Campus localizado na Sede da UFSJ. A RECORRIDA diz que seu 
registro como atividade econômica é totalmente compatível com o objetivo da presente 
licitação, pois além de possuir veículos com motoristas devidamente habilitados, ela realiza 
viagens turísticas na cidade e região e por todo o país.  

 
Quanto à ausência de possuir 03 (três) veículos como exigência do edital, a 

RECORRIDA afirma que o edital no seu anexo I, item 3.2.1, exige a comprovação mínima de 
03 (três) veículos pertencentes à frota própria da contratada, a ser comprovado no ato de 
assinatura do contrato. A RECORRIDA afirma que juntamente com seus sócios proprietários 
possui número maior de veículos do que o exigido no edital. 

 
Em relação à autenticidade do atestado de capacitação, a RECORRIDA certifica que 

foi apresentada uma declaração registrada em cartório, que comprova sua idoneidade e 
experiência no ramo de transportes.  
 

 Contudo, por conseguinte, a RECORRIDA requer a total improcedência do recurso 
em todos os seus termos.  

 
 
4- É O RELATÓRIO 
 
4.1 - 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. 

 
A respeito da argumentação da RECORRENTE de que a RECORRIDA está registrada 

com atividade econômica não compatível ao objeto da licitação, vejamos o que diz o 
instrumento convocatório: 

 

1.1 O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual 

contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 
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transporte municipal, intermunicipal e interestadual, incluindo o fornecimento 

de veículos vans, motoristas devidamente habilitados, seguro total, 

combustíveis e manutenção, para atendimento aos Campi localizados na Sede 

da UFSJ, no município de São João del-Rei/MG, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

5.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento 

regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 

conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

 

Conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral a empresa AGÊNCIA 
DE TURISMO ESTRADA REAL LTDA – ME tem como atividade econômica “Serviço de 
transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista”, também podemos 
constatar em seu Contrato Social que: “A sociedade tem por objeto social agências de 
viagens e turismo com frota própria, conforme previsto na legislação vigente e serviço de 
transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista, com o início de suas 
atividades em 01 de outubro de 2004.” 

 
De acordo com o item 5.1 do Edital, a exigência é de empresa cujo ramo de atividade 

seja compatível com o objeto da licitação. Entendemos que a empresa AGÊNCIA DE 
TURISMO ESTRADA REAL LTDA – ME possui ramo de atividade pertinente e compatível 
ao exigido. Não é condição constar à descrição detalhada do objeto no contrato social da 
empresa. Ademais, conforme MARÇAL JUSTEN FILHO (Comentários à Lei de Licitações, 
9a ed. Dialética, p. 303) no Direito Brasileiro não vigora o princípio da especialidade da 
pessoa jurídica, de tal modo que o contrato social não confere “poderes” para a pessoa 
jurídica praticar atos dentro de limites precisos. A pessoa jurídica tem personalidade jurídica 
ilimitada. 
 

Quanto ao questionamento da falta de comprovação de 03 (três) veículos em nome da 
empresa, reportamos ao item 3.2.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital: 

 

3.2.1. No intuito de garantir o atendimento em viagens simultâneas e levando 

em consideração a especificidade da demanda da UFSJ, para a contratação 

referente ao item 1 e item 2 (vans), descrita no Tópico 1. Objeto deste Termo 

de Referência, será exigida comprovação mínima de 3 veículos pertencentes à 

frota própria da Contratada, a ser comprovado no ato de assinatura do 

Contrato. (grifo) 

 
Com a transcrição acima podemos constatar que não é exigência para habilitação a 

comprovação de frota de veículos em nome da contratada. Esta deverá ocorrer na assinatura 
do contrato. 

 
Em relação à alegação de dúvidas da RECORRENTE quanto à autenticidade do 

atestado de capacitação apresentado, vamos novamente ver o que dispõe o Instrumento 
Convocatório: 
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9.6.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 

ou com o item pertinente, por período não inferior a três anos, mediante a 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado. 

9.6.1.1. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já 

decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver 

sido firmado para ser executado em prazo inferior, apenas aceito 

mediante a apresentação do contrato. 

9.6.1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito 

de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no 

contrato social vigente; 

9.6.1.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 

prestados os serviços.  

 
Em análise ao atestado apresentado constatamos que o mesmo atendeu a todas as 

exigências solicitadas no edital, inclusive tendo sido apresentada cópia do contrato, ambos 
com reconhecimento de firma em cartório. Em diligência ao site da Receita Federal, 
certificamos que a pessoa que assinou o atestado é o sócio administrador da empresa. 
 
 
5 - CONCLUSÃO  
 

Por todo o exposto e em razão dos princípios da Legalidade, da Isonomia, da 
Impessoalidade, Moralidade, Razoabilidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório, 
considero improcedente o recurso administrativo impetrado pela empresa TRANSPORTE 
OLIVEIRA CARVALHO DEL REI LTDA – ME, mantendo inalterada a decisão que aceitou 
a proposta de preços e habilitou a empresa AGÊNCIA DE TURISMO ESTRADA REAL 
LTDA – ME, relativamente ao Pregão Eletrônico nº.038/2015/UFSJ. 

 
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, 29 de setembro de 2015. 

 
 

 
Fernanda Márcia de Lucas Resende 

Pregoeira da UFSJ 
 

 




