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ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2019, DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MAIRINQUE (SP). 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2019 

PROCESSO Nº 8785/2019 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 074/2019 

JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA., já qualificada nos autos do processo 

administrativo em epígrafe, por seu represente legal que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante V. Sa., apresentar seus MEMORIAIS DE RECURSO  

ADMINISTRATIVO  contra r. decisão que habilitou e declarou a licitante TRANS NILL 

TRANSPORTES EM GERAL LTDA., pelos motivos expostos nas anexas razões. 

Requer seja o recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo e enviado à 

autoridade superior competente para conhecimento e provimento, nos termos do inciso 

I, art. 109 da Lei 8.666/93. 

P. deferimento. 

Mairinque, 03 de fevereiro de 2020. 

JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LT A. 

André Luís Abi Chedid 
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CNPJ: 50.958.412/0001-07 - 1E: 669.622.761.110 
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MEMORIAIS DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 009/2019 

PROCESSO Ng 8785/2019 

RECORRENTE: JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA 

LTDA. 

RECORRIDA: TRANS NILL TRANSPORTES EM GERAL 

LTDA. 

Senhor Julgador, 

A habilitação da recorrida não foi acertada, cf. passaremos a ver. 

1— DA REGULARIDADE FISCAL 

A recorrida não comprovou possuir regularidade fiscal perante as fazendas Federal e 

Municipal. 

A sessão da licitação em tela ocorreu no dia 19/12/2019. 

A certidão referente aos débitos federais apresentada pela recorrida possuía data de 

validade até o dia 21/08/2019, estando, portanto, vencida: 

Assim, a recorrida não comprovou sua regularidade perante a Fazenda Federal. 

Por outro lado, a recorrida apresento)" certidão POSITIVA, referente aos débitos 

municipais: 
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PREFEITURA DE GUARULHC)S 

SECRETARIA DA FAZENDA 

CERTIDÃO POjTVA DE TRIBUTOS f.10E-:.:'.L RICS 

-leAMOS e TRANS NILL 
dif 214 

TD 	P , CNPJ: 

OSta ect 	 ANSELMO FURNA A O In' 
CarnnIc.mento SALA 3, BairrolLoteamantoRljA  BOM CLIMA, ossui débitos com o 
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ataa. que existem débitos em outras inscrições vinculadas a este inesnio 

r 	 COT1tOrtrle abaixo 

Além disso, a certidão de débitos municipais também estava vencida, pois foi emitida em 

15/08/2019 e possui prazo de validade de 30 (trinta) dias: 

Confirmação do autenticidade etrigatoria dtsporilv 1  no endereço eletrónic0 

htilrilftnancassitarolhes,sp,cv, . 
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Vale dizer, ainda, que a recorrida, ainda que tenha apresentado certidão negativa de 

débitos estaduais, não se pode falar em regularidade, tendo em vista que seu cadastro 

de contribuinte está suspenso, cf. se observa no cadastro de contribuintes de ICMS — 

Cadesp: 
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Ora, como uma empresa que se encontra com sua situação cadastral "suspensa", 

participa de licitação como se ativa estivesse? 

Também vale ressaltar que a declaração de que disponibilizará a mão de obra, veículos e 

equipamentos necessários para a execução do serviço não substitui qualquer das 

certidões acima mencionadas, como z entender a Comissão de Licitação. 
.;t 
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Desta forma, há irregularidade de documentos violando o item 6.4 do Edital, vez que não 

comprovou que possui regularidade fiscal perante as fazendas Municipal, Estadual e 

Federal, devendo ser inabilitada. 

2 — DA GARANTIA PARA LICITAR 

A recorrida não apresentou garantia para licitar, exigência constante do item 6.3.5 e 

seguintes do edital: 

"6.3.5 — Comprovação de garantia para licitar, no valor 

correspondente a 1% do valor estimado da contratação, no 

importe de R$ 108.157,56". 

6.3.5.1. A garantia para licitar poderá ser efetuada em 

qualquer uma das modalidades previstas no § 1° do art. 56 

da Lei 8.666/93. 

O art. 56, § 12  da Lei 8.666/93 dispõe que: 

"Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada 

caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, 

poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações 

de obras, serviços e compras. 

§ 12  Caberá ao contratado optar por uma das seguintes 

modalidades de garantia: 

- caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 

devendo estes ter sido emitidos sob a forma escriturai, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 

de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 

avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda; 

II - seguro-garantia; 

III - fiança bancária". 

O documento que, supostamente, seria a garantia do recorrido é apenas uma fotografia 

impressa de tela de computadori7  
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Ressalte-se que se trata da fotografia de documento editável pelo computador. 

É evidente que o documento apresentado não é uma carta de fiança de verdade, e ainda 

que fosse, uma mera foto parcial de documento sem a possibilidade de verificação, tirada 

de tela de computador não seria válida para comprovar que o recorrido tenha contratado 

garantia para licitar. 

Isso sem contar que o "site" diz o seguinte sobre a instituição: 

"SOMOS UMA FINTECH QUE 
CONTABILIZA 

Plataforma integrada de soluções, pioneira no Brasil. 

Integramos produtos e serviços, em uma única plataforma, 

proporcionando maior modidade e praticidade. 
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MCMBANK oferece todos os serviços de banco, controle financeiro e 

assessoria contábil, tudo de uma só vez, revolucionando o mercado 

da contabilidade" 

Ou seja, NÃO É BANCO PARA CONFERIR FIANÇA BANCÁRIA. 

O DOCUMENTO É CLARAMENTE IMPRESTÁVEL AO FIM A QUE SE DESTINA, INCLUSIVE 
MERECENDO DILIGENCIA E APURANDO-SE IRREGULARIDADE, A MESMA TERÁ 
REPERCUSSÃO ADMINISTRATIVA E CRIMINAL.  

3 — DOS ATESTADOS 

O recorrente não comprovou possuir capacidade técnica para realizar o serviço licitado. 

O item 6.5.1 do edital exige: 

"6.5.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional, 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito publico ou 

privado, necessariamente em nome do licitante, que 

demonstrem a experiencia e execução de serviço pretérita 

de serviços de transporte escolar, compatíveis como objeto 

deste certame licitatório, com os seguintes quantitativos 

mínimos: a) frota de 16 ônibus; b) o transporte diário de 

1900 alunos; c) quilometragem diária de 1.780 km". 

Os atestados apresentados pelo recorrido não comprovam a capacidade técnica nos 

termos exigidos pelo edital. 

Primeiramente, pois apenas um dos atestados informam a quantidade de veículos 

utilizados, sendo este número (dez ônibus) menor do que o exigido no edital. 

Vale dizer, ainda, que os atestados abrangem períodos distintos, não podendo se falar 

em somatório dos mesmos, no caso em tela. 

Nesse sentido: 

"Questão tradicional é a do somatório dos atestados. Surge 
quando um licitante não conseguir evidenciar, em uma única 
contratação, o preenchimento dos requisitos exigidos no ato 
convocatório. /retende, então, somar diferentes obras e 
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serviços. Questiona-se a possibilidade e parece que o 
problema tem sido mal colocado. 

A qualificação técnica operacional consiste na execução 
anterior do objeto similar àquele licitado. Ora, isso significa 
que a identidade do objeto licitado é que determina a 
possibilidade ou não do somatório. Dá-se um exemplo: uma 
ponte de mil metros de extensão não é igual a duas pontes 
de quinhentos metros. Muitas vezes, a complexidade do 
objeto licitado deriva de certa dimensão quantitativa.  

Nesses casos, não terá cabimento o somatório de 
contratações anteriores.  Já haverá outros casos em que 
a questão não reside numa contratação única, mas na 
experiência de executar certos quantitativos, ainda que em  
oportunidades sucessivas. Enfim, a solução deverá ser 
encontrada a partir da natureza do objeto licitado.  

Logo, não cabe indagar se é cabível ou não o somatório de 
atestados. Essa pergunta está mal formulada. O relevante 
reside em investigar se o objeto a ser executado caracteriza-
se por unidade e indissociabilidade, de modo que a execução 
anterior de parcelas não configura experiência na execução 
de um objeto similar. Logo, a pergunta adequada envolve a 
possibilidade de dissociação do objeto licitado em unidades 
autônomas, sem que isso produza sua desnaturação. 
Somente caberá o somatório quando o objeto licitado 
comportar fracionamento dessa ordem." (Justen Filho, 

Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Adminsitrativos. 152  ed, p. 510-511. Dialética, São Paulo, 

2012). 

Assim, na licitação em tela, que demanda diversos investimentos para que seja possível 

a execução do serviço, notadamente quanto ao número de veículos, quilometragem, não 

sendo possível se falar em somatório de atestados. 

4— DAS DECLARAÇÕES 

Todas as declarações apresentadas pelo recorrido foram assinadas por pessoa sem 

capacidade para representa-la. Vejamos. 

O contrato social da recorrida disp e que sua administração é de responsabilidade de 

Júlio Nascimento Nunes: 
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"Cláusula Terceira 

A administração da Empresa passa a ser exercida pelo Sócio 

JULIO NASCIMENTO NUNES, com poderes e atribuições de 

administrador, autorizado o uso do nome empresarial, 

vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 

imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio" 

Ocorre que todas as declarações do recorrido foram assinadas por Adinã Maciel da Silva. 

Mesmo possuindo procuração para representar a recorrida na presente licitação, a 

procuração não torna o Sr. Adinã Maciel da Silva administrador e representante de 

empresa. 

Ainda que o mesmo represente a empresa no processo licitatório, não faz qualquer 

sentido a aceitação de que o mesmo faça declarações da empresa que só cabem aos seus 

reais administradores/sócios 

É evidente que as declarações não cumprem sua função, tendo em vista que quem as 

assinou não representa a empresa recorrida de forma ampla. 

Dessa forma, o recorrido deixou de apresentar todas as declarações exigidas na forma do 

edital, sendo de rigor sua inabilitação. 

5 —CONCLUSÃO 

Pelo exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido para inabilitar a 

recorrida TRANS NILL TRANSPORTES EM GERAL LTDA. 

P. deferimento. 

Mairinque, 03 de fevereiro de 2020. 

JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA. 

André Luís Abi Chedid 

Jundiá Transportadora Turística Ltda. 
Av. Dr, Armando Rumunzio, 1803 - CEP 18.050-000 - Sorocaba - SP - 15 3388.3500 

CNPJ: 50.958.412/0001-07 - IE: 669.622.761.110 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

