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Att.: limo. Sr. Pregoeiro

Ref.: Pregio Presencial n' 009/2019
Processo CPL

n

' 229/2019

MAYFRAN LOCAGAO DE VEICULOS E
TjIANSPORTES

LTDA, ja qualificada nos autos do processo em epigrafe,

nesseato por seu representantelegal infra-assinado,vem, perante V. S'.,
com fulcro no artigo 4', XVlll,

e demais normas legais, para apresentar subs

CONTRARRAZOES
Em face dos RecursosAdministrativos interpostos pda licitantes STILL
TRANSPORTES, TRANSENIOR TRANSPORTES, BB TRANSPORTES
e GATHI SERVIGOS DE TRRANSPORTES, fazendo-o em consonfncia
com os datos e fundamentos a seguir aduzidos.
I -- 0 objeto do presente Pregao consists na ''Conrrczfaf&o

de Empress para Prestagao de Prestag€iode Servigos de Transports de
Fzzncfond/"/os,SoZ).Regime de Frefamenfo Confz'nuo'', conforme edital e
anexos.

11 -- Por ocasiio da abertura do certame em questao, no
dia 17/05/19, houve a disputa e posterior anflise de documentos de algumas
licitantes, tends sido as mesmasinabilitadas, tendo fido suspensaa sessao,e
reiniciada no dia 27/05/19. Ap6s serem inabilitadas por motivos diversos,
as Recorrentes arima citadas se insurgiram contra a acertada decisio do sr.

Pregoeiro, e apresentaramrecursos com alegag6es defensivas, sends que
algumas defesas se apresentaramprolixas, pedantes e sem fundamento legal
que possaampara-las,coma serf demonstrado.
111-- Cumpre mencionar inicialmente, que a licitagao 6
ato administrativo formal e solene, eis que o mesmo 6 realizado pelo Estado.
O edital 6 o instrumento pelo qual a Administragao exterioriza a sua intengao
de adquirir algo, e no qual exp6e as exig&ncias cabiveis e pretendidas em
cada caso concreto. Caso haja alguma exig&ncia que o proponents ou
qualquer interessado nio concorde, o mesmo deverf apresentar impugnagao
ao edital, apresentando suas raz6es devidamente fundamentadas, pugnando
pda sua anulagao e republicagao. Nio o fazendo, presume-se que todos o
aceitaram sem ressalvas, sendo certo que o instrumento convocat6rio faz lei
entre aspanes, vinculando tanto a pr6pria Administragao quanto os licitantes
e os 6rgaos de controls.

DARECORRENTESTILLTRANSPORTES
IV -- A Recorrente Still Foi inabilitada por apresentar
atestado de capacidade t6cnica nio compativel com o exigido no edital. Em
sua defesa a mesma alega que a Administragao deveria ter realizado
dilig6ncia para comprovar que a mesma jf executou os servigos de forma

compativel com o exigido, reafirmando que o atestadoapresentado6
compativel. Oral Ha que se esclarecerque a dilig6ncia prevista no artigo 43,
$ 3', da Lei 8.666/93 6 uma prerrogativa da Administragao, quando se faz
necessfrio comprovar que determinada informagao prestada pelo licitante 6
real, ou deja, Qciue foi exigido deve ser efetivamente aDresentado. ainda que

suria alguma dQvida quanto ao documento. Por6m, mesmo tendo
apresentadodeterminado documento, com today as exig6ncias do edital, se
ainda assim. restar alguma d6vida. a AdministraGio poderf diligenciarJQ
sentido de complQv4LSQ3qyQI j!!:b macao ia constante do atestado 6 real,
sendo vedado incluir informagao ou documento posterior, que deveria ter
constado inicialmente no documento apresentado I

V -- No presente cano, a Recorrente pretende que a
Administragao pique analisando possiveis contratos que o mesmo
eventualmentetenha cumprido, para comprovar a informagao exigida no

editall Ora, isso 6 dever da licitante, e nio da Administragaol I Se o mesmo

realizou tail servigos, por que nio apresentouo aligsladereferente aos
mesmos?Cumpre mencionar que o documents exigido na Leia no edital, 6
o Atestado de CapacidadeT6cnica, e nio a Nota Fiscal ou o contrato, sendo
que
estes
podem
ser
eventualmente
apresentados
homo
complementagao e comprovagao de que QguQconsta no atestado 6 veridicol

Ha casosem que exists a Nota Fiscal e o contrato, mas nio foi emitido o
atestado, por diversos motivos, coma por exemplo, nio ter fido prestado um
bom servigol

VI - Desta forma, nio basta ter prestado o servigo. O
mesmo deve ter fido prestado com qualidade e satisfatoriedade, e atestado

polo seu tomador/contratante. Contudo, no presente cano, o que foi
apresentado pda Recorrente foi um atestado sem as comprovag6es
compativeis para o presente objeto. Ademais, o atestado apresentado 6
oriundo de um Registro de Pregos, onde os quantitativos sio estimados, e
quash sempre nio executados em sua totalidade. Assim, pelos principios da
vinculagao ao instrumento convocat6rio, moralidade, legalidade e isonomia,

este correta a decisio do Sr. Pregoeiro, ao inabilitar a Recorrente Still
Transportes.

DA RECORRENTE TjiANSENIOR TRANSPORTES

Vll -- a Recorrente Transenior foi inabilitada por nio
apresentar o seu balango patrimonial de forma completa. Veja que a despeito
do edital exigir expressamente, a mesma deixou de apresentar os Termos de

Abertura e Encerramento do seu Balango Patrimonial. Vejamos o que
menciona o edital em seu item 5.3.4 ''b '':

b) Apresentagao
do balangopatrimoniale
demonstrag6escontdbeis do hltimo exerctcio social, j(i
exigiveis, que deverdo ser apresentctdas com indicag€io

do nhmero das pdginas e n&mero do livro olde est&o
inscritos o Balango Patrimonial (BP) e a Demonstragdo

do Resultadodo Exercicio(DRE)no Livro Didrio,

ACOMPANHADOS DO RESPECTlyO TERMO DE
ABERTURA E TERMS DE ENCERRAMENTO DO

MESMO. nos termos do $2' do art. 1.184 da Lei
l0.406/02;Art. 1.180,Lei l0.406/02; art. 177 da lei
6.404/76; NBC T 2.1.4 (Res.CFC 563/83); NBC T 3.1.1

(Res. CFC 686/90) e registrado rla JUCESP ou
Cart6rio, conforms exigancia legal. tg,.nb

Vlll

-- A Recorrente Transenior alega em sua defesa,

que os Termos de Abertura e Encerramento do balango sio desnecessfrios e
que os demonstrativos estio completosl Ora, em primeiro lugar, trata-se de

total descasocom as exig&nciase com o princfpio da vinculagao ao edital.
Em segundo lugar, a alegagao da Recorrente 6 absurda. Se a mesma entende

que os documentos sio desnecessarios,por que nio impugnou o edital? O
Balango Patrimonial de uma empresa deve conter TODAS as informag6es
contfbeis, e deve ser numerado, para conferir seriedade &s suds informag6es,

motivo pelo qual, todo balango cont6m os Termos de Abertura e
Encerramento, justamente para informar onde comegaram e onde
terminaram as informag6es contabeis, pois, qualquer balango pods ser
manipulado, retirando-se ou introduzindo-se informag6es. O Decreto
64.567/69 assim disp6e em seu art. 6':

;'Art. 6'. Os livros deverdo copter, respectivamettte,
na primeira e na {lltima paginas, tipograficamente

numeradas,os demosde abertura e de
encerramento."

DARECORRENTEBBTliANSPORTES

IX -- A Recorrente BB Transportes, por sua vez, foi
inabilitada por deixar de apresentaro balangorelativo ao exercicio de 2018,
e apresentouo balango relativo a 2017. De acordo com o artigo 5', 11,da
Cor\s\it\Agro FedetaX,ningudm sera obrigado a .fazedou delray de .faber

a/gwmacoisa,SfW.EM

}

De acordocom a Lei

l0.406/02 (C6digo Civil Brasileiro), o balangopatrimonial deve ser
apresentadoao t6rmino do primeiro quadrimestre,ou sega,a partir do dia I '
de maio ja 6 exigivel a apresentagaodo balangopatrimonial do exercicio

anterior,homo dude o seuart. 1078,1:
Art. 1.078. A assembldia dos s6cios devs realizar-se ao

memosetna vezpor ano, nos quatro mosesseguintesa
ao t6rmino do exercicio social, com o objettvo de:
1 - tomas as costas dos administradores e deliberar
sobre o balango patrimonial
ecoKomico;

e o de resultado

X -- Como 6 sabido, nas licitag6es a data base para
apresentaS;ao do balango 6 a partir do initio

do m&s de maio, segundo

quadrimestre, a luz da Lei, qual sqa, o C6digo Civil Brasileiro, traduzindose no principio da legalidade, corolfrio do estado democrftico de direitol
Desta forma, nio ha homo habilitar uma empresa que nio segue o rito da Lei
e do edital, pois nio pods a Administragao privilegiar esteou aquele licitante,
mas sim, deve aplicar a Lei de forma igualitaria a TODOS, sob pena de
desvio de nulidade.

DARECORRENTEGATHITRANSPORTES

XI -- Jaa RecorrenteGathi Transported
foiinabilitada por
ter apresentadoCND Municipal vencida. Como jf salientado pelo Sr.
Pregoeiro, de acordo com o TCE/SP, no TC 1287.989-16-4, a Recorrente se

equivoca no tocante a contagem do puzo previsto na LC 123/06 para
regularizagao do documento. Ademais, cumpre mencionar que na abertura
do Pregao, a mesma se fez representar por Thiago Ap. Bento de Brito, que
detinha poderes para apresentar proposta, lancer, interpor recursos e demais
atominerentes ao Pregao. Ja na reabertura do Pregao, no dia 27/05, a empresa

foi representadapor pessoadiversa, qual seja,Gabriela Nogueira Silva, e a
mesma apresentou intengao de Recurse, sendo que existia outra pessoa
credenciada para faze-1o.

Xll -- De acordo com o disposto no artigo 4', Paragrafo
anico, da Lei 8.666/93, a licitagao 6 ato administrative formal, sendo
inconcebivel

existir duas pessoas autorizadas a representar a mesma empress

na mesma licitagao. Nem se digs que a Sra. Gabriela consta do contrato
social da empresa, e que por ipso poderia represents-la. Sim, a mesma
poderia representar a empresa, desde que destitufsse o Sr. Thiago da
representagao, em documento que deveria ser anexado ao processo e, pelo

que consta, nio houve tal tratativa, e dessa forma, existiam dubs pessoas
representando a empresa. Veja que o edital deixou expresso que:

3.4 Sera admitido ctpenas I(um)
credenciado para coda licitante.

Xlll

-

representante

De acordo com a doutrina e jurisprud6ncia

pacificados, nio pode haver descumprimento a regras do edital, sob pena de
desvio de 6nalidade a ser corrigido pelos 6rgaos de controls:
;'Ao

descumprir

normas

cortstantes

no editat,

a

Administragtio Publica frustra a pr6pria Faldo de ser

da licitagao. Viola os principios norteadoresda
athidade administrative, luis como a legalidade, a
morctlidade, a isonomia.

O descumprimento

a

qualquet' regra do edital deverd ser reprimido,
inclushe atrav6s dos instrumetttos de controls inferno
da

,4dm//zis/rafdo

-Pz2b//ca."

(Margal Justen Filho

in

Comentfrios a lei de Licitag6es e Contratos Administrativos, Ed.
Dia16tica,p£g 526)

;'Nem se compreenderia que a Administrag€io fixasse
no editalo modo e.forma departicipagao dos licitatttes,
bem como as condig3espara elaboragao das ofertas, e,
tto decorrer do procedimento ou na realizagao do
julgamento ou no corttrato, se a/astasse do
estabelecido e admitisse documentagao e propostas em
desacordo com o solicitado. O editalf a lei interns da

licitagao, e, coma tat, vincula aos seas termos tanto os

licitantes quanto a Administragiio que o expediu. E

impositho para abbas as panes e para todos os
/m/e/"essados ma /fcf/aldo
6ar£4]).
( Hely Lopes Meirelles
Licitagao e Contrato Administrativo, Ed. Saraiva, pag. 3 1)

"Ademais disso, a aptidao para executor uma carta
prestag€io pode envolver
a comprovagdo de
experiancia anterior. Pods estabelecer-seque somente
servo habilitadas as empresas e(ou) os pro.Fssionais

que, anteriormente, ji

denham executado objeto

semelhante. Esse 6 o porto mais delicado da questiio
da #ab///faf&o

/dbmica. " (Margal JustenFilho, in Comentgriosa

Lei de Licitag6es e Contratos Administrativos, Dia16tica, pfg. 409)

;'- A decisdo subjetiva 6 recllagada palo ordetiamento

juridico, que imp6e o julgamento objetivo e a
vinculagdo ao edital, em homenagemaos prittcipios
constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da
moralidade. (...) O edital Z a lei interns do processo de

licitagao, vinculando aos sells termos tanto a
Administragao Publica homo os licitantes, n€io sendo
aceitfivel que a Administragiio, rlo decorrer do
processo ou nc! realizagao do julgamento, descumpra
as regras previamente estabetecidas rto ato
co/zvocaf6rio. " (TCU -- Ac6rdio n' 3.474/2006, 1' C., Rel.
mim.Valmir Campelo)

;'O edita1 6 elemertto .fundamental do procedimento
licitat6rio. Ele que .Pxa as condigdes de realizagao da

licitagao, determine o seu objeto, discrimina as
garantias e os deveres de ambas as panes, regulando
redo o cer/(zl e .pab//co. (STJ- RMS n' l0.847/MA, 2' T., Rel.
min. Laurita Vaz, j. 27/1 1/2001)

Polo exposto, requer-sea essa douta Administragao,
spam acatadas as presentes Contrarraz6es, para manter a acertada decisis

de inabilitagao das Recorrentes Still Transported, Transenior Transportes,

BB Transportese Gathi Transported,por nio atenderemo edital em sua
integra, devendo ser adjudicado e homologado o objeto em favor dessa
Recorrida, por ter a mesmacumprido TODAS as exig6nciasdo edital e da
Lei de reg&ncia das licitag6es. Assim estarf sendo perpetrada a maid salutar
Justigal

Termos em que,
P. deferimento

Sio Paulo, 06 dejunho de 2019

MAYFRAN LOCACAO DE VEICULOS E TltANSPORTESLTDA

