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RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DE OUTREM 

  

  

  

  

  

Guarulhos, SP 30 de julho de 2019  

  

  

  

  

Ilustríssima COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP, em especial a senhora 

Nadia de Jesus dos Santos, Presidente da Comissão de Licitação e Pregoeira do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-PR e sua digna comissão de 

licitações, senhorita, Caroline Borges, senhor Renato Gomes Pierote e senhor 

Waldemir Amaro da Equipe Técnica. 

 

  

  

  

  

  

  

Ref.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 3.0052/2019 – Modalidade – PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, conforme seu Regulamento de Licitações e 

Contratos, devidamente publicado no D.O.U. de 16/09/1998, com as posteriores 

alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002 e 24/02/2006, e com observância 

às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos 

  

  

  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS MULTIFUNCIONAIS 

  

  

  

TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.142.588/000131, por seu representante legal infra-

assinado, tempestivamente, vem, com fulcro NO ITEM 20 DO EDITAL   

  

9.4 Caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, da decisão que 

declarar o licitante vencedor, salvo na hipótese de a inversão prevista no  
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item 6.5 vir a ser adotada, quando também caberá recurso da decisão 

que inabilitar o licitante  

  

Seção III 

 

Dos Recursos 

 

“Art. 22. Dos resultados da fase de habilitação e do julgamento das propostas caberão 

recursos fundamentados, dirigidos à autoridade competente indicada no instrumento 

convocatório, por intermédio da comissão de licitação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis e, na modalidade convite, 2 (dois) dias úteis, pelo licitante que se julgar 

prejudicado 

 

§ 1º Na modalidade pregão só caberá recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis, da 

decisão que declarar o licitante vencedor, salvo na hipótese de a inversão prevista no 

artigo 17 vir a ser adotada, quando também caberá recurso da decisão que inabilitar o 

licitante”. 

  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

  

  

Contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que julgou habilitada e declarou 

vencedora do presente certame a licitante que se auto intitula fabricante, mas não 

reúne as mínimas condições as quais serão amplamente identificadas nesta peça 

recursal, EUROTRUCK IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ: 

06.311.243/0001-27, apresentando no articulado as razões de sua irresignação.   

  

Um dos princípios basilares da licitação pública compreende o julgamento objetivo. 

Como julgamento objetivo entende-se aquele baseado em critérios e parâmetros 

concretos, precisos, previamente estipulados no instrumento convocatório, que 

afastem quaisquer subjetivismos quando da análise da documentação.  

A necessidade de que o julgamento se dê de maneira objetiva afasta a possibilidade 

de a Administração, ao definir os critérios de habilitação, restringir-se a copiar a 

disciplina legal.  

  

  

I – DOS FATOS SUBJACENTES  

  

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional, a dele veio a 

participar.  
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Sucede que, após a análise da documentação apresentada pelo licitante, a Comissão 

de Licitação culminou por julgar habilitada a empresa aceitando sua proposta, 

adjudicando e posteriormente a declarando vencedora EURO TRUCK 

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ: 06.311.243/0001-27 para os lotes 1 e 

3 conforme disposto em ‘print’ abaixo, tirado da ata da sessão do presente certame. 

 

 
  

  

II – DAS RAZÕES DA REFORMA  

  

De acordo com Edital da licitação em apreço, estabelecido ficou, entre outras 

condições de participação, conforme redacionada no presente edital mais 

precisamente no item  

 

“4.2 Documentos complementares técnicos dos profissionais indicados: 

a) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente chancelado pelo CONSELHO DE 

CLASSE, comprovando que o(s) profissionais indicados e responsáveis 

técnicos da proponente (s) perante o Conselho de Classe executou (aram): 

 

A fabricação e montagem de produto igual ou similar ao objeto; 

 

b) O atestado deverá ser datado e assinado e estar, deverá conter informações 

que permitam a identificação correta do contratante e do prestador do serviço, 

tais como: 

Nome, CNPJ e endereço do emitente; 

Nome, CNPJ e endereço da empresa que fornece ou já forneceu o bem ao 

emitente; 

Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente) 
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c) Certidão de Acervo Técnico, COM ATESTADO, 

emitida pelo CONSELHO DE CLASSE, referente ao(s) atestado(s) de 

capacidade técnica apresentado(s), que indique que o referido profissional 

executou ou acompanhou os serviços com as características especificadas no 

atestado de capacidade técnica;” 

 

Com isto, 2 (duas) empresas vieram a participar, haja vista a peculiaridade do objeto, 

onde somente empresas fabricantes de semirreboque, e supondo ter atendido tal 

exigência, a proponente EUROTRUCK, apresentou documentação em desacordo 

com o solicitado, pois, conforme apontamentos realizados previamente na sessão, a 

mesma AFIRMA VEEMENTE que é FABRICANTE de semirreboque furgão carroceria 

fechada de dois eixos ou semirreboque trailer de dois eixos, e possuidora de toda a 

documentação, apta a ser ela a empresa homologada e contratada para execução do 

presente objeto. 

  

O edital faz 3 (três) menções a diligências, então nós, como parte interessada 

na concorrência leal, pedimos a ilustre comissão, que atenda ao edital que está 

vinculada, conforme descrições do mesmo, quando tratam de diligências para 

complementar a documentação apresentada pelo proponente. 

  

“8.2 A Comissão de Licitações do SENAI, a qualquer tempo e a seu 

critério, poderá efetuar diligências, solicitando das proponentes, 

esclarecimentos e/ou informações complementares, apresentação de 

portfolios, prospectos, amostras etc., dos produtos cotado(s) para melhor 

avaliação ou teste, antes da definição do julgamento deste certame. 

 

18.6 É facultado, ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar do ato da sessão pública. 

 

15. Visita Técnica 

A empresa vencedora do certame se disponibilizará para uma visita 

técnica do SENAI como forma de diligência mento do referido edital para 

verificação de sua capacidade de atendimento em questões de estrutura 

dela para realizar o atendimento do objeto deste edital.” 

  

 Ao ler a decisão publicada, SOLICITAMOS AS DILIGÊNCIAS na fábrica da 

EUROTRUCK, para averiguação de sua capacidade fabril, bem como a apresentação 

de maquinário apto a fabricar reboques, conforme disposto em edital. 

Solicitamos a apresentação do  DUT (Documento Único de Transferência) ou CRLV 

(Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) do semirreboque 

emplacado para a  Siltomac, o qual como de conhecimento desta ilustre comissão e 

equipe técnica, deverá constar SEMIRREBOQUE, EUROTRUCK, TIPO ESPECIAL  -  
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EMPLACADO  em nome da empresa SILTOMAC – declarante e fornecedora do 

atestado apresentada na sessão pública.  

Lembrando que “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou 

semirreboque deve ser registrado no DETRAN da Unidade da Federação no município 

de domicílio ou residência de seu proprietário.” 

Buscando dar ampla transparência ao processo, solicitamos ao ilustre concorrente o 

número da PLACA deste SEMIRREBOQUE que está descrito como fabricado pela 

EUROTRUCK descrito no atestado da SILTOMAC, para devidas verificações e 

comprovação de fabricação pela empresa EUROTRUCK. 

Também solicitamos cópia da nota fiscal de venda emitida pela EUROTRUCK, em 

favor da SILTOMAC, emitida referente ao atestado da Siltomac que faz parte deste 

processo, a qual deve ser solicitada pela comissão para aceitação da licitação em 

favor da Eurotruck, pois este documento faz parte do hall documental apresentado 

pelo concorrente, a mesma servirá para comprovação da FABRICAÇÃO do 

semirreboque, o qual, como informado em atestado, foi fabricado pela Eurotruck o 

qual recebeu o baú também de sua fabricação, adaptação e customização como 

unidade móvel. 

Conforme ‘print’ abaixo, as notas apresentadas em diligência em outro certame 

licitatório, no qual ambas as empresas disputaram, a mesma apresentou como sendo  

notas fiscais referente ao atestado SILTOMAC, nas quais fica claro vários de nossos 

apontamentos, quanto as notas serem extemporâneas do atestados, serem 

manuscritas, estarem REDACIONADA COMO CUSTOMIZAÇÃO DE BAÚ, não 

fazem menção a fabricação do semirreboque, conforme exigência deste edital. Além 

da somatória final que não é a declarada junto ao CREA, em sua ART.  

“Descrição do serviço: 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BAÚ NA CARRETA 

SEMIRREBOQUE” (grifo nosso) 

Qual carreta?  

Se sua fabricação?  

Qual placa? 

Chassis?  
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RENAVAM para consulta? 

Outro ponto a atacar, e ao arrepio das normas editalíssimas, que nos chamou a 

atenção, coincidência ou não, o atestado apresentado para o certame da empresa 

Siltomac traz como início da execução contratual a data de 06/07/2015,acreditando 

ainda, que a Eurotruck, para contribuir com esta licitação, IRÁ também nos agraciar 

com a apresentação da NOTA fiscal no valor da ART que deve acompanhar o acervo 

técnico enumerado na etiqueta do CREA-PR do atestado da SILTOMAC,  pois as 

mencionadas acima, juntas, não chegam ao valor declarado junto a ART apresentada. 

Segue para apreciação, vejamos que a data da nota fiscal, bem como a descrição dos 

serviços e o valor da ART: 
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Com estas simples diligências, que temos certeza que a comissão preocupada irá 

efetuar, as quais virão a corroborar com a lisura do presente certame, e que 

disponibilize prontamente para que possamos analisar, e antes de uma possível 

homologação da empresa Eurotruck.  

Este pleito é para colaborar com a transparência do processo, o qual acreditamos, 

veemente, que é a intenção desta pregoeira. 

“Especialmente, as dúvidas que envolvam critérios e atestados que 

objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, utilize do seu 

poder-dever de promover diligências, previsto no art. 43, § 3º, da Lei 

8.666/1993, para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos 

documentos que servirão de base para tomada de decisão da 

Administração nos procedimentos licitatórios.”  
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Permanecendo dúvidas quanto aos documentos 

diligenciados, solicitamos diligência ‘in loco’ por esta comissão ou por instituição 

terceira que possa verificar a placa, chassi e RENAVAM do semirreboque, pois em 

nossos levantamentos, como já apresentados acima, e conforme demais diligências 

eles merecem atenção especial por esta comissão. 
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‘Print’ do atestado acostado nos autos do processo licitatório  

  

   

 

Conforme já pacificado no TCU em diversos pareceres “Ao constatar incertezas sobre 

o cumprimento de disposições legais ou editalícias, especialmente dúvidas que 

envolvam critérios e atestados que objetivam 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)”  

 

  

Reforçamos o pedido que se efetue por uma mesma equipe, se possível da 

contratante, diligência na primeira e segunda colocada, recorrente e recorrida para 

constatação e diferença de empresa adaptadora e da fabricante de semirreboque, 

bem como para obter a certeza da boa contratação e zelo no uso do erário público, 

que sabidamente é do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-PR, tem 

como premissa o bom uso.  

  

Segue abaixo algumas fotos e relação de maquinários que se fazem necessários e 

presentes dentro de uma fábrica de semirreboques, pequenas, médias ou grandes, os 

equipamentos são básicos.  

  

  

FOTAS DA FÁBRICA E LINHA DE PRODUÇÃO DE SEMIRREBOQUE COM 

MÁQUINAS NECESSARIAS E ESTOQUE  

  
Corte e dobra de chapas de aço  
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Estamparia de aço  

  

  

  
Corte e dobra   
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Corte térmico (Plasma)  

  

  

  
Corte térmico (plasma)  

  

  

Frisadora de alumínio   
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Desbobinadeira de bobina de alumínio   

  

  

  
Matéria prima comprada para fabricação de bases, feixes de molas, suporte de estepe 

reservatórios de ar.  
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Matéria prima comprada para fabricação de bases, eixos, suspensores pneumáticos.  

  

  

  
Matéria prima comprada para fabricação de bases, quinta roda, pés de apoio, 

suspensão pneumática.  
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Matéria prima, bobinas de alumínio.  

  

  

  
Matéria prima, chapas de aço.  

  

  

Matéria prima, chapas de aço.   
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Matéria prima, pneus.  

  

  

  
Matéria prima, perfis de alumínio.  
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Matéria prima, perfis de alumínio.  

  

  

Matéria prima, rodas.  

  

Fotos de uma linha de produção de uma empresa fabricante de semirreboque.  

  
Gabarito de montagem de vigas "I" (longarinas dos chassis)  



   
 

TRUCKVAN INDÚSTRIA e COMÉRCIO LTDA.   

http://www.truckvan.com.br  

  
Processo de solda de vigas "I" (longarinas dos chassis)  

  

  
Processo de solda de vigas "I” (longarinas dos chassis)  

  

  
Processo de solda de vigas "I” (longarinas dos chassis)   
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Processo de solda de vigas "I” (longarinas dos chassis)   

  

  

Estoque de matéria prima, aço chato para vigas "I".  

  

  

Estoque intermediário de longarinas de chassis.  
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Gabarito de montagem de chassis.  

  

  

Gabarito de montagem de chassis + visão geral de linha de montagem de chassi.  

  

  
Linha de montagem de chassis.  
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Linha de montagem de chassis.   

  

  

Gabarito de montagem de chassis.  

  

  

Linha de montagem de chassis.  
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Processo de montagem de chassis.  

  

  

Processo de montagem de chassis.   

  

  
Processo de montagem de chassis.   
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Processo de montagem de chassis.   

  

  

Linha de montagem de caixa de carga de semirreboque.  

  

  

Linha de montagem de caixa de carga de semirreboque.   
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Linha de montagem de caixa de carga de semirreboque.   

  

  

Linha de montagem de caixa de carga de semirreboque.   

  

  
Linha de montagem de caixa de carga de semirreboque.   
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Linha de montagem de caixa de carga de semirreboque.   

  

  
Linha de montagem de caixa de carga de semirreboque.   

  

É sabido de todos que a prova do cumprimento de toda e qualquer exigência 

editalíssima deve ocorrer na época oportuna, não podendo relegar-se para o futuro a 

entendimento em divergente do instrumento convocatório, o qual é previsto em seus 

princípios básicos de vinculação ao edital, já que o mesmo tem previsibilidade e 

exigência de atestado compatível com seu objeto, acredito que com estes 

apontamentos não existe a possibilidade da manutenção da empresa EUROTRUCK 

no certame, haja vista a incoerência nos documentos apresentados, fatos relevantes 

de ordem cronológica, atestados emitidos antes do início da empresa. 

 

Além dos fatos que serão comprovados nas diligências técnicas aprofundadas, que 

temos a certeza que esta zelosa comissão irá providenciar para se assegurar que 

estar contratando não só a melhor empresa que apresentou o menor preço, mas a 

empresa seria apta e capaz para execução do objeto editalíssimo.   
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Agora, finalizados todos os apontamentos e solicitações, vem o fato mais grave na 

qual a TRUCKVAN, além de solicitar a esta digna comissão de licitações, averiguar 

“in loco”, podendo sanar a fundo os questionamentos levantados, quanto a 

extemporaneidade dos fatos, primeiro vejamos, como citamos acima, o atestado da 

SILTOMAC tem sua finalização em novembro de 2015, além dos fatos já 

mencionados, a qual pedimos ampla atenção, vem agora e apresenta a este 

recorrente  2 (dois) documentos emitidos recentemente, um em novembro de 2018 

o CCT emitido pela empresa acreditada “Transtech” e em março de 2019, apresenta 

o CAT emitido pela DENATRAN referente ao CCT de novembro de 2018, até ai tudo 

certo, correto nosso entendimento?   

  

 

Mas vejamos, senhora pregoeira, para que este CCT emitido em novembro de 

2018 ganhe vida e seja emitido, terá que ter havido a fabricação de um semirreboque 

15,80 metros de 2 eixos, conforme características descritas neste documento, 

produtos este fabricado pela Eurotruck, contudo o mesmo não detém atestados atuais 

de capacidade técnica deste novo produto “fabricado” por sua empresa e recorre a 

apresentar um atestados de 2015, o mais claro e transparente, e até óbice, se 

realmente foi fabricado este novo semirreboque em meados de 2018 que originou este 

CCT, é que existisse o seu atestado, que poderia até mesmo ser Juntado sua ART e 

acervado junto ao CREA, para ai sim demostrar sua capacidade técnica como exigido 

em edital,  mas a  empresa Eurotruck recorre ao passado longínquo para demostrar 

sua capacidade fabril, em pleno exercício de 2019 além de já estarmos no mês de 

julho, transcorrido o primeiro semestre do ano, nosso entendimento é claro e 

vamos buscar com toda a força da lei, provar que este CCT foi emitido, provavelmente 

por lapso, incorretamente pela Certificadora, a qual não seguiu as diretrizes e 

procedimentos OBRIGATORIOS para a emissão de uma certificação desta 

magnitude, a qual fica evidenciado, no desordenamento da ordem cronológica, 

situação impossível transpor, voltar ou viajar no tempo sem que deixe evidências 

obvias de não conformidades as quais se verificam claramente na documentação 

apresentada pela Eurotruck e na frágil carta defesa e demais documentos juntados 

após solicitação desta instituição, se vê o desespero pois a Eurotruck usa até um 

pedido comercial para tentar comprovar capacidade técnica fabril, diante de todo o 

exposto não resta mais nada a solicitar a esta digna comissão de licitações que julgue, 

avalie, diligencie, desclassifique e inabilite, para que o processo tenha sua 

continuidade assegurada nos preceitos da lei.   
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CCT emitido em 05 de novembro de 2018  
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CCT emitido em 27/03/2019  

  

  
  

De outra parte, a conduta voltada à aceitação de apresentação de documento de 

forma extemporânea viola o princípio da isonomia que deve presidir todo e qualquer 

procedimento licitatório (art. 3°, da Lei n° 8666/93).  
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III – DO PEDIDO  

  

  

De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se o 

provimento do presente recurso, com efeito para que seja   

  

  

Anulada a decisão em apreço, na parte atacada neste, declarando-se a empresa 

EUROTRUCK IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, inabilitada para prosseguir no 

pleito.  

  

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação 

reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada de isso não ocorrer, faça este 

subir, devidamente informados, à autoridade superior, em conformidade Regulamento 

De Licitações e contratos.  

  

  

Guarulhos, SP, Brasil, 30 de julho de 2019  

  

  

  

Nestes Termos  

P. Deferimento  

  

 

José Nilson Menon 
CPF 035.011.849-30 
Procurador 
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Licitacoes Sistema Fiep

De: gislaine@presencialconsultoria.com.br
Enviado em: quarta-feira, 31 de julho de 2019 17:34
Para: Nadia De Jesus Dos Santos; Licitacoes Sistema Fiep
Cc: 'Menon Presencial Licitações'
Assunto: Recurso Administrativo Truckvan PREGÃO PRESENCIAL Nº. 3.0052/2019 
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Boa tarde 
Srª Pregoeira, segue recurso administrativo referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 3.0052/2019. 
 
 
Por favor, confirmar recebimento. 
 
Att. 
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RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DE OUTREM 

  

  

  

  

  

Guarulhos, SP 30 de julho de 2019  

  

  

  

  

Ilustríssima COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP, em especial a senhora 

Nadia de Jesus dos Santos, Presidente da Comissão de Licitação e Pregoeira do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-PR e sua digna comissão de 

licitações, senhorita, Caroline Borges, senhor Renato Gomes Pierote e senhor 

Waldemir Amaro da Equipe Técnica. 

 

  

  

  

  

  

  

Ref.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 3.0052/2019 – Modalidade – PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, conforme seu Regulamento de Licitações e 

Contratos, devidamente publicado no D.O.U. de 16/09/1998, com as posteriores 

alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002 e 24/02/2006, e com observância 

às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos 

  

  

  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS MULTIFUNCIONAIS 

  

  

  

TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.142.588/000131, por seu representante legal infra-

assinado, tempestivamente, vem, com fulcro NO ITEM 20 DO EDITAL   

  

9.4 Caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, da decisão que 

declarar o licitante vencedor, salvo na hipótese de a inversão prevista no  
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item 6.5 vir a ser adotada, quando também caberá recurso da decisão 

que inabilitar o licitante  

  

Seção III 

 

Dos Recursos 

 

“Art. 22. Dos resultados da fase de habilitação e do julgamento das propostas caberão 

recursos fundamentados, dirigidos à autoridade competente indicada no instrumento 

convocatório, por intermédio da comissão de licitação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis e, na modalidade convite, 2 (dois) dias úteis, pelo licitante que se julgar 

prejudicado 

 

§ 1º Na modalidade pregão só caberá recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis, da 

decisão que declarar o licitante vencedor, salvo na hipótese de a inversão prevista no 

artigo 17 vir a ser adotada, quando também caberá recurso da decisão que inabilitar o 

licitante”. 

  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

  

  

Contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que julgou habilitada e declarou 

vencedora do presente certame a licitante que se auto intitula fabricante, mas não 

reúne as mínimas condições as quais serão amplamente identificadas nesta peça 

recursal, EUROTRUCK IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ: 

06.311.243/0001-27, apresentando no articulado as razões de sua irresignação.   

  

Um dos princípios basilares da licitação pública compreende o julgamento objetivo. 

Como julgamento objetivo entende-se aquele baseado em critérios e parâmetros 

concretos, precisos, previamente estipulados no instrumento convocatório, que 

afastem quaisquer subjetivismos quando da análise da documentação.  

A necessidade de que o julgamento se dê de maneira objetiva afasta a possibilidade 

de a Administração, ao definir os critérios de habilitação, restringir-se a copiar a 

disciplina legal.  

  

  

I – DOS FATOS SUBJACENTES  

  

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional, a dele veio a 

participar.  
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Sucede que, após a análise da documentação apresentada pelo licitante, a Comissão 

de Licitação culminou por julgar habilitada a empresa aceitando sua proposta, 

adjudicando e posteriormente a declarando vencedora EURO TRUCK 

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ: 06.311.243/0001-27 para os lotes 1 e 

3 conforme disposto em ‘print’ abaixo, tirado da ata da sessão do presente certame. 

 

 
  

  

II – DAS RAZÕES DA REFORMA  

  

De acordo com Edital da licitação em apreço, estabelecido ficou, entre outras 

condições de participação, conforme redacionada no presente edital mais 

precisamente no item  

 

“4.2 Documentos complementares técnicos dos profissionais indicados: 

a) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente chancelado pelo CONSELHO DE 

CLASSE, comprovando que o(s) profissionais indicados e responsáveis 

técnicos da proponente (s) perante o Conselho de Classe executou (aram): 

 

A fabricação e montagem de produto igual ou similar ao objeto; 

 

b) O atestado deverá ser datado e assinado e estar, deverá conter informações 

que permitam a identificação correta do contratante e do prestador do serviço, 

tais como: 

Nome, CNPJ e endereço do emitente; 

Nome, CNPJ e endereço da empresa que fornece ou já forneceu o bem ao 

emitente; 

Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente) 
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c) Certidão de Acervo Técnico, COM ATESTADO, 

emitida pelo CONSELHO DE CLASSE, referente ao(s) atestado(s) de 

capacidade técnica apresentado(s), que indique que o referido profissional 

executou ou acompanhou os serviços com as características especificadas no 

atestado de capacidade técnica;” 

 

Com isto, 2 (duas) empresas vieram a participar, haja vista a peculiaridade do objeto, 

onde somente empresas fabricantes de semirreboque, e supondo ter atendido tal 

exigência, a proponente EUROTRUCK, apresentou documentação em desacordo 

com o solicitado, pois, conforme apontamentos realizados previamente na sessão, a 

mesma AFIRMA VEEMENTE que é FABRICANTE de semirreboque furgão carroceria 

fechada de dois eixos ou semirreboque trailer de dois eixos, e possuidora de toda a 

documentação, apta a ser ela a empresa homologada e contratada para execução do 

presente objeto. 

  

O edital faz 3 (três) menções a diligências, então nós, como parte interessada 

na concorrência leal, pedimos a ilustre comissão, que atenda ao edital que está 

vinculada, conforme descrições do mesmo, quando tratam de diligências para 

complementar a documentação apresentada pelo proponente. 

  

“8.2 A Comissão de Licitações do SENAI, a qualquer tempo e a seu 

critério, poderá efetuar diligências, solicitando das proponentes, 

esclarecimentos e/ou informações complementares, apresentação de 

portfolios, prospectos, amostras etc., dos produtos cotado(s) para melhor 

avaliação ou teste, antes da definição do julgamento deste certame. 

 

18.6 É facultado, ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar do ato da sessão pública. 

 

15. Visita Técnica 

A empresa vencedora do certame se disponibilizará para uma visita 

técnica do SENAI como forma de diligência mento do referido edital para 

verificação de sua capacidade de atendimento em questões de estrutura 

dela para realizar o atendimento do objeto deste edital.” 

  

 Ao ler a decisão publicada, SOLICITAMOS AS DILIGÊNCIAS na fábrica da 

EUROTRUCK, para averiguação de sua capacidade fabril, bem como a apresentação 

de maquinário apto a fabricar reboques, conforme disposto em edital. 

Solicitamos a apresentação do  DUT (Documento Único de Transferência) ou CRLV 

(Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) do semirreboque 

emplacado para a  Siltomac, o qual como de conhecimento desta ilustre comissão e 

equipe técnica, deverá constar SEMIRREBOQUE, EUROTRUCK, TIPO ESPECIAL  -  
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EMPLACADO  em nome da empresa SILTOMAC – declarante e fornecedora do 

atestado apresentada na sessão pública.  

Lembrando que “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou 

semirreboque deve ser registrado no DETRAN da Unidade da Federação no município 

de domicílio ou residência de seu proprietário.” 

Buscando dar ampla transparência ao processo, solicitamos ao ilustre concorrente o 

número da PLACA deste SEMIRREBOQUE que está descrito como fabricado pela 

EUROTRUCK descrito no atestado da SILTOMAC, para devidas verificações e 

comprovação de fabricação pela empresa EUROTRUCK. 

Também solicitamos cópia da nota fiscal de venda emitida pela EUROTRUCK, em 

favor da SILTOMAC, emitida referente ao atestado da Siltomac que faz parte deste 

processo, a qual deve ser solicitada pela comissão para aceitação da licitação em 

favor da Eurotruck, pois este documento faz parte do hall documental apresentado 

pelo concorrente, a mesma servirá para comprovação da FABRICAÇÃO do 

semirreboque, o qual, como informado em atestado, foi fabricado pela Eurotruck o 

qual recebeu o baú também de sua fabricação, adaptação e customização como 

unidade móvel. 

Conforme ‘print’ abaixo, as notas apresentadas em diligência em outro certame 

licitatório, no qual ambas as empresas disputaram, a mesma apresentou como sendo  

notas fiscais referente ao atestado SILTOMAC, nas quais fica claro vários de nossos 

apontamentos, quanto as notas serem extemporâneas do atestados, serem 

manuscritas, estarem REDACIONADA COMO CUSTOMIZAÇÃO DE BAÚ, não 

fazem menção a fabricação do semirreboque, conforme exigência deste edital. Além 

da somatória final que não é a declarada junto ao CREA, em sua ART.  

“Descrição do serviço: 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BAÚ NA CARRETA 

SEMIRREBOQUE” (grifo nosso) 

Qual carreta?  

Se sua fabricação?  

Qual placa? 

Chassis?  
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RENAVAM para consulta? 

Outro ponto a atacar, e ao arrepio das normas editalíssimas, que nos chamou a 

atenção, coincidência ou não, o atestado apresentado para o certame da empresa 

Siltomac traz como início da execução contratual a data de 06/07/2015,acreditando 

ainda, que a Eurotruck, para contribuir com esta licitação, IRÁ também nos agraciar 

com a apresentação da NOTA fiscal no valor da ART que deve acompanhar o acervo 

técnico enumerado na etiqueta do CREA-PR do atestado da SILTOMAC,  pois as 

mencionadas acima, juntas, não chegam ao valor declarado junto a ART apresentada. 

Segue para apreciação, vejamos que a data da nota fiscal, bem como a descrição dos 

serviços e o valor da ART: 
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Com estas simples diligências, que temos certeza que a comissão preocupada irá 

efetuar, as quais virão a corroborar com a lisura do presente certame, e que 

disponibilize prontamente para que possamos analisar, e antes de uma possível 

homologação da empresa Eurotruck.  

Este pleito é para colaborar com a transparência do processo, o qual acreditamos, 

veemente, que é a intenção desta pregoeira. 

“Especialmente, as dúvidas que envolvam critérios e atestados que 

objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, utilize do seu 

poder-dever de promover diligências, previsto no art. 43, § 3º, da Lei 

8.666/1993, para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos 

documentos que servirão de base para tomada de decisão da 

Administração nos procedimentos licitatórios.”  
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Permanecendo dúvidas quanto aos documentos 

diligenciados, solicitamos diligência ‘in loco’ por esta comissão ou por instituição 

terceira que possa verificar a placa, chassi e RENAVAM do semirreboque, pois em 

nossos levantamentos, como já apresentados acima, e conforme demais diligências 

eles merecem atenção especial por esta comissão. 
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‘Print’ do atestado acostado nos autos do processo licitatório  

  

   

 

Conforme já pacificado no TCU em diversos pareceres “Ao constatar incertezas sobre 

o cumprimento de disposições legais ou editalícias, especialmente dúvidas que 

envolvam critérios e atestados que objetivam 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)”  

 

  

Reforçamos o pedido que se efetue por uma mesma equipe, se possível da 

contratante, diligência na primeira e segunda colocada, recorrente e recorrida para 

constatação e diferença de empresa adaptadora e da fabricante de semirreboque, 

bem como para obter a certeza da boa contratação e zelo no uso do erário público, 

que sabidamente é do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-PR, tem 

como premissa o bom uso.  

  

Segue abaixo algumas fotos e relação de maquinários que se fazem necessários e 

presentes dentro de uma fábrica de semirreboques, pequenas, médias ou grandes, os 

equipamentos são básicos.  

  

  

FOTAS DA FÁBRICA E LINHA DE PRODUÇÃO DE SEMIRREBOQUE COM 

MÁQUINAS NECESSARIAS E ESTOQUE  

  
Corte e dobra de chapas de aço  
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Estamparia de aço  

  

  

  
Corte e dobra   
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Corte térmico (Plasma)  

  

  

  
Corte térmico (plasma)  

  

  

Frisadora de alumínio   
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Desbobinadeira de bobina de alumínio   

  

  

  
Matéria prima comprada para fabricação de bases, feixes de molas, suporte de estepe 

reservatórios de ar.  
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Matéria prima comprada para fabricação de bases, eixos, suspensores pneumáticos.  

  

  

  
Matéria prima comprada para fabricação de bases, quinta roda, pés de apoio, 

suspensão pneumática.  
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Matéria prima, bobinas de alumínio.  

  

  

  
Matéria prima, chapas de aço.  

  

  

Matéria prima, chapas de aço.   
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Matéria prima, pneus.  

  

  

  
Matéria prima, perfis de alumínio.  
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Matéria prima, perfis de alumínio.  

  

  

Matéria prima, rodas.  

  

Fotos de uma linha de produção de uma empresa fabricante de semirreboque.  

  
Gabarito de montagem de vigas "I" (longarinas dos chassis)  
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Processo de solda de vigas "I" (longarinas dos chassis)  

  

  
Processo de solda de vigas "I” (longarinas dos chassis)  

  

  
Processo de solda de vigas "I” (longarinas dos chassis)   
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Processo de solda de vigas "I” (longarinas dos chassis)   

  

  

Estoque de matéria prima, aço chato para vigas "I".  

  

  

Estoque intermediário de longarinas de chassis.  
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Gabarito de montagem de chassis.  

  

  

Gabarito de montagem de chassis + visão geral de linha de montagem de chassi.  

  

  
Linha de montagem de chassis.  
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Linha de montagem de chassis.   

  

  

Gabarito de montagem de chassis.  

  

  

Linha de montagem de chassis.  
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Processo de montagem de chassis.  

  

  

Processo de montagem de chassis.   

  

  
Processo de montagem de chassis.   
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Processo de montagem de chassis.   

  

  

Linha de montagem de caixa de carga de semirreboque.  

  

  

Linha de montagem de caixa de carga de semirreboque.   
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Linha de montagem de caixa de carga de semirreboque.   

  

  

Linha de montagem de caixa de carga de semirreboque.   

  

  
Linha de montagem de caixa de carga de semirreboque.   
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Linha de montagem de caixa de carga de semirreboque.   

  

  
Linha de montagem de caixa de carga de semirreboque.   

  

É sabido de todos que a prova do cumprimento de toda e qualquer exigência 

editalíssima deve ocorrer na época oportuna, não podendo relegar-se para o futuro a 

entendimento em divergente do instrumento convocatório, o qual é previsto em seus 

princípios básicos de vinculação ao edital, já que o mesmo tem previsibilidade e 

exigência de atestado compatível com seu objeto, acredito que com estes 

apontamentos não existe a possibilidade da manutenção da empresa EUROTRUCK 

no certame, haja vista a incoerência nos documentos apresentados, fatos relevantes 

de ordem cronológica, atestados emitidos antes do início da empresa. 

 

Além dos fatos que serão comprovados nas diligências técnicas aprofundadas, que 

temos a certeza que esta zelosa comissão irá providenciar para se assegurar que 

estar contratando não só a melhor empresa que apresentou o menor preço, mas a 

empresa seria apta e capaz para execução do objeto editalíssimo.   
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Agora, finalizados todos os apontamentos e solicitações, vem o fato mais grave na 

qual a TRUCKVAN, além de solicitar a esta digna comissão de licitações, averiguar 

“in loco”, podendo sanar a fundo os questionamentos levantados, quanto a 

extemporaneidade dos fatos, primeiro vejamos, como citamos acima, o atestado da 

SILTOMAC tem sua finalização em novembro de 2015, além dos fatos já 

mencionados, a qual pedimos ampla atenção, vem agora e apresenta a este 

recorrente  2 (dois) documentos emitidos recentemente, um em novembro de 2018 

o CCT emitido pela empresa acreditada “Transtech” e em março de 2019, apresenta 

o CAT emitido pela DENATRAN referente ao CCT de novembro de 2018, até ai tudo 

certo, correto nosso entendimento?   

  

 

Mas vejamos, senhora pregoeira, para que este CCT emitido em novembro de 

2018 ganhe vida e seja emitido, terá que ter havido a fabricação de um semirreboque 

15,80 metros de 2 eixos, conforme características descritas neste documento, 

produtos este fabricado pela Eurotruck, contudo o mesmo não detém atestados atuais 

de capacidade técnica deste novo produto “fabricado” por sua empresa e recorre a 

apresentar um atestados de 2015, o mais claro e transparente, e até óbice, se 

realmente foi fabricado este novo semirreboque em meados de 2018 que originou este 

CCT, é que existisse o seu atestado, que poderia até mesmo ser Juntado sua ART e 

acervado junto ao CREA, para ai sim demostrar sua capacidade técnica como exigido 

em edital,  mas a  empresa Eurotruck recorre ao passado longínquo para demostrar 

sua capacidade fabril, em pleno exercício de 2019 além de já estarmos no mês de 

julho, transcorrido o primeiro semestre do ano, nosso entendimento é claro e 

vamos buscar com toda a força da lei, provar que este CCT foi emitido, provavelmente 

por lapso, incorretamente pela Certificadora, a qual não seguiu as diretrizes e 

procedimentos OBRIGATORIOS para a emissão de uma certificação desta 

magnitude, a qual fica evidenciado, no desordenamento da ordem cronológica, 

situação impossível transpor, voltar ou viajar no tempo sem que deixe evidências 

obvias de não conformidades as quais se verificam claramente na documentação 

apresentada pela Eurotruck e na frágil carta defesa e demais documentos juntados 

após solicitação desta instituição, se vê o desespero pois a Eurotruck usa até um 

pedido comercial para tentar comprovar capacidade técnica fabril, diante de todo o 

exposto não resta mais nada a solicitar a esta digna comissão de licitações que julgue, 

avalie, diligencie, desclassifique e inabilite, para que o processo tenha sua 

continuidade assegurada nos preceitos da lei.   
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CCT emitido em 05 de novembro de 2018  
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CCT emitido em 27/03/2019  

  

  
  

De outra parte, a conduta voltada à aceitação de apresentação de documento de 

forma extemporânea viola o princípio da isonomia que deve presidir todo e qualquer 

procedimento licitatório (art. 3°, da Lei n° 8666/93).  
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III – DO PEDIDO  

  

  

De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se o 

provimento do presente recurso, com efeito para que seja   

  

  

Anulada a decisão em apreço, na parte atacada neste, declarando-se a empresa 

EUROTRUCK IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, inabilitada para prosseguir no 

pleito.  

  

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação 

reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada de isso não ocorrer, faça este 

subir, devidamente informados, à autoridade superior, em conformidade Regulamento 

De Licitações e contratos.  

  

  

Guarulhos, SP, Brasil, 30 de julho de 2019  

  

  

  

Nestes Termos  

P. Deferimento  

  

 

José Nilson Menon 
CPF 035.011.849-30 
Procurador 


