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Protocolo: 11185/2017 Processo: PREGÃO PRESENCIAL SESI/SENAI Nº 1057/2017 

Objeto: 
FORNECIMENTO DE UNIDADES MÓVEL DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA E UNIDADES 
MÓVEL MULTIFUNCIONAL PARA O SESI/SENAI PARANÁ, INCLUSOS DOS 
EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS. 

Abertura: 16 01 2018 

 

Recorrente: 
TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 

MORUMBI INDUSTRIAL E ENGENHARIA LTDA. 

Recorridos: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR 

Contrarrazões 
ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS LTDA 

MORUMBI INDUSTRIAL E ENGENHARIA LTDA 

 

 

1.  

DA TEMPESTIVIDADE 

RECURSOS: 

 É tempestivo o recurso apresentado pela empresa TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA por 

meio eletrônico (e-mail) em 18 de janeiro de 2018 às 15h14min.  

 É tempestivo o recurso apresentado pela empresa MORUMBI INDUSTRIAL E ENGENHRAIA LTDA 

por meio eletrônico (e-mail) em 18 de janeiro de 2018 às 17h54min. 

CONTRARRAZÕES: 

 Decorrido o prazo para contrarrazões a empresa ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES 

MÓVEIS LTDA. encaminhou por meio eletrônico (e-mail) em 22 de janeiro de 2018 às 16h14min, suas 

contrarrazões 

 E a empresa MORUMBI INDUSTRIAL E ENGENHRAIA LTDA apresentou por meio eletrônico (e-mail) 

em 22 de janeiro de 2018 às 17h24min, suas contrarrazões. 

 

2.  

DAS RAZÕES 

 

2.1 A RECORRENTE TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA: 

2.1.1 CONTRA A DECISÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM 

UNIDADES MÓVEIS LTDA 

 Alega que os documentos apresentados para o item 5.6 alíneas “c” e “d” do Edital não irá atender o 

solicitado no item 3.5.4 do Anexo I do Edital quanto ao registro da unidade entregue no DETRAN. 

Sendo que o mesmo pode ser diligenciado; 

 Alega que para o item 5.6 alinea “d” é feita a exigência a apresentação de ‘Comprovação que a 

empresa licitante possui CCT- Comprovante de Capacidade Técnica emitido pelo INMETRO, 

comprovando ser o licitante fabricante de semirreboque furgão carroceria fechada de dois eixos ou 

semirreboque trailer de dois eixos’ e que a empresa ATHOS não atende ao item 1 e 2, pois sua 

capacidade técnica é para fabricação de semirreboque de no máximo 14 metros e 60 centímetros; 

2.1.2 DO PEDIDO 

 Solicita a INABILITAÇÃO da empresa ATHOS. 

 

2.1.3 CONTRA A DECISÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA MORUMBI INDUSTRIAL E 

ENGENHARIA LTDA 

 Alega que a proponente apresentou CND Positiva com efeito de Negativo para o item 5.4 alínea “d” 

do Edital, sendo que o edital não fazia menção de tal possibilidade, e com o nome divergente da 

atual proponente porém com o mesmo número de CNPJ. 

 Alega que a documentação apresentada pela proponente para a alínea “e” do Edital, Certidão 
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Negativa Estadual contemplando o ICMS, está dúbio pois a Certidão Estadual só é válida se 

acompanhada da certidão da dívida ativa. E as certidões apresentadas tem datas de vencimentos 

diferentes. 

 Teve intenção de realizar diligência as certidões na rede mundial de computadores, porém sem 

sucesso. 

 Alega que é dever da Comissão verificar a plena validade das referidas certidões apresentadas e 

solicita diligência e verificação se as certidões apresentadas reúnem condições para serem aceitas 

ou não. 

 Alega que a certidão apresentada pela empresa MORUMBI emitida pelo CREA RJ não está válida, 

pois houve alteração do Contrato social e o mesmo não foi atualizada no CREA. Condição 

informada na certidão. E que não consegue verificar se a proponente está inscrita no conselho. 

2.1.4 DO PEDIDO 

 Portanto solicita a INABILITAÇÃO da proponente MORUMBI. 

 

2.2 A RECORRENTE MORUMBI INDUSTRIAL E ENGENHARIA LTDA ALEGA: 

2.2.1 DO QUESTIONAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA EURO TRUCK” 

 Devido ao questionamento feito pela empresa Euro Truck no qual solicita a Comissão a 

necessidade de uma diligência nas fabricas proponentes para comprovar e verificar a linha de 

montagem da base rodoviária semi reboque; 

2.2.2 DO PEDIDO 

 Portanto solicita a comissão para que façam diligência para que haja comprovação e verificação da 

linha de montagem da base rodoviária semirreboque. 

 

3.  

DAS CONTRARRAZÕES 

 

3.1 ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS LTDA: 

3.1.1 Contrarrazões sobre o recurso apresentado pela empresa TRUCKVAN INDÚSTRIA E 

COMERCIO LTDA. 

 Conforme se verifica no item 5.6 alíneas “c” e “d”, em momento algum houve exigência para que se 

comprovasse mediante CAT/CCT, de forma especifica, as dimensões da unidade móvel, não 

sendo, portando, obrigatório que as certidões apresentem objetos com 15 metros de dimensão. 

 Alega que a proponente ATHOS é plenamente capacitada para registrar e licenciar a unidade 

móvel junto ao DETRAN, cumprindo integralmente o item 3.5.4 do ANEXO I do Edital. 

 

3.2 - MORUMBI INDUSTRIAL E ENGENHARIA LTDA: 

3.2.1 -Contrarrazões sobre o recurso apresentado pela empresa TRUCKVAN INDÚSTRIA E 

COMERCIO LTDA  

 Indica que conforme Art. 206 do Código Tributário Nacional; as certidões Positivas com efeito de 

Negativas tem mesmo efeito de Certidões Negativas, portanto atende ao exigido no item 5.4 

alíneas “e” e “f”; 

 Não há o que ser questionado sobre as certidões, uma vez que estão temporalmente válidas, as 

mesmas estão devidamente assinadas pelos responsáveis dos órgãos pelas quais foram emitidas e 

preenchendo as devidas formalidades. 

 Que as validações são meras sugestões e não tem obrigatoriedade em verifica-las. 

 Quanto a certidão emitida pelo CREA, mesmo tem alterações cadastrais o CNPJ não foi alterado, 

demostrando que a empresa está cadastrada no Conselho. 
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4 

DO RELATÓRIO 

 

De pronto cumpre informar que o Tribunal de Contas da União tem jurisprudência consolidada no sentido 

que os Serviços Sociais Autônomos não se submetem às regras da Lei nº 8.666/93, posto que não integram 

a Administração Pública, tal como delimita seu artigo 1º. Ainda, a jurisprudência da Corte de Contas 

reconhece a plena autonomia dos Conselhos Nacionais dos Serviços Sociais Autônomos para editarem 

seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos. Nesse contexto tem-se que as licitações do SENAI 

se pautam pelo seu Regulamento de Licitações e Contratos (RLC). 

A Comissão de Licitação salienta ainda que os processos de licitação realizados pelo SESI/SENAI atendem 

aos Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da 

Probidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são 

correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. Tais princípios estão estabelecidos 

no Art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, no qual está respaldado o presente 

Edital. 

Após término dos prazos a Comissão de Licitação encaminhou para análise e deliberação da Autoridade 

Competente para decidir os recursos, que procedeu a revisão da fase de habilitação e de todos os 

documentos apresentados, bem como a análise de todas as razões recursais.  

 

4.1 DO RECURSO APRESENTADO PELA RECORRENTE TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA: 

4.1.1 Do recurso da empresa Truckvan contra a Habilitação da empresa Athos: 

 Conforme item 4.7 alínea “c” do Edital “4.7 - A apresentação da proposta será considerada como 

evidência de que a proponente: (...) c) Tem condições e compromete-se a fornecer o objeto deste 

Edital pelo valor e prazo constantes de sua proposta;” Sendo assim a Autoridade Competente 

entende que a empresa Athos tem condições de atender o edital nos itens 3.5.4 do Anexo I do 

Edital, bem como em sua contrarrazão demonstrou sua capacidade no atendimento. 

 Dá análise feita para o item 5.6 alínea “d” do documento apresentado pela empresa ATHOS a 

Autoridade Competente junto com a área técnica declara que o documento atende ao exigido em 

edital. Reiterando, que não foi solicitado em edital a necessidade de apresentar o documento com 

as dimensões do objeto do Edital ou similar, e sim, que ele comprovasse ser fabricante de 

semirreboque furgão carroceria fechada de dois eixos ou semirreboque trailer de dois eixos. O qual 

a Empresa ATHOS atende. 

 Com base no acima exposto, a Autoridade Competente irá manter a decisão da HABILITAÇÃO da 

empresa ATHOS DO BRASIL SOLUÇÕEM EM UNIDADES MÓVEIS LTDA.  

 

4.1.2 Do Recurso da empresa Tuckvan contra a Habilitação da empresa MORUMBI. 

 Respeitando o previsto no Art. 206 do Código Tributário Nacional, quanto a Certidão Positiva com 

Efeito de Negativa: 

“Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a 
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido 
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”. 

 
Sendo assim, a Autoridade Competente entende que a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa 

possui o mesmo efeito da Certidão Negativa. Quanto a razão social estar divergente da 

apresentada no Contrato Social, informa-se que o nº do CNPJ é o mesmo em toda a documentação 

demonstrando que se trata da mesma empresa. Conforme o processo TC. 007.243/2016-2 do TCU: 

“A razão social é o nome da empresa no ordenamento jurídico; sua alteração não traz, a 
priori, implicação na sua capacidade de executar o contrato administrativo a que se 
propõe em um Certame Licitatório (...)”.  
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 Dá análise a Certidão Negativa Estadual da empresa a Autoridade Competente entende que as 

mesmas estão corretas, foi apresentada a de regularidade fiscal emitida pelo governo do Rio de 

Janeira e em conjunto a da Dívida Ativa ambas dentro da validade prevista e em cópia autenticada, 

abaixo cópias dos documentos presente no processo:  

 

  

 

 

 

 Quanto à certidão emitida pelo CREA-RJ estar não estar válida, a Autoridade Competente informa 

que esse documento não foi solicitado em instrumento convocatório, não fazendo parte do rol da 

documentação de Habilitação das proponentes participantes, portanto não entraremos no mérito da 

validade. 

 Com base no acima exposto, a Autoridade Competente irá manter a decisão da HABILITAÇÃO da 

empresa MORUMBI INDUSTRIAL E ENGENHARIA LTDA 
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4.2 – DO RECURSO APRESENTADO PELA RECORRENTE MORUMBI INDUSTRIAL E ENGENHARIA LTDA 

4.2.1 Do Recurso apresentado pela Empresa Morumbi Industrial e Engenharia LTDA contra as 

Empresas Athos Brasil Solução em Unidades Móveis LTDA e Truckvan Industria e Comércio LTDA. 

 Conforme item 5.6 alíneas “c” e “d” é parte da documentação técnica a apresentação de CAT e 

CCT emitidos por órgãos reguladores. 

“5.6 - Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá 
apresentar: (...) 
c) Comprovação que a empresa licitante possui CAT– Certidão de Adequação 
à Legislação de Trânsito emitido pelo Denatran, comprovando ser o licitante 
fabricante de semirreboque furgão carroceria fechada de dois eixos ou 
semirreboque trailer de dois eixos; 
d) Comprovação que a empresa licitante possui CCT– Comprovante de 
Capacidade Técnica emitido pelo INMETRO, comprovando ser o licitante 
fabricante de semirreboque furgão carroceria fechada de dois eixos ou 
semirreboque trailer de dois eixos. ” 

 

Sendo assim, a Autoridade Competente entende que não é da responsabilidade da Comissão de 

Licitação a diligência para comprovação e verificação da linha de montagem da base rodoviária 

semirreboque. Pois a existência desses do CAT e CCT, emitidos por órgãos reguladores, 

comprovam a capacidade de ambas empresas como fabricantes de semirreboques. 

 Com base no acima exposto, a Autoridade Competente irá manter a decisão da HABILITAÇÃO da 

empresa Athos do Brasil Soluções em Unidades Móveis Ltda e Truckvan Industria e Comércio 

LTDA. 

 

5 

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise dos Recursos conhece das razões 

recursais, eis que tempestivos, e no mérito os julga: 

1) IMPROCEDENTE, mantendo a decisão da Comissão de Licitações, HABILITANDO as empresas 

MORUMBI INDUSTRIAL E ENGENHARIA LTDA, ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS LTDA 

e TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 

2) DIVULGUE-SE para fins de direito.  

Curitiba, 29 de janeiro de 2018. 

 

MANUEL EMILIO RODRIGUES 

GERENTE EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO GESTÃO E ENGENHARIA 

 

JOSÉ ANTONIO FARES 

SUPERINTENDENTE DO SESI/PR  

 

EDSON LUIZ CAMPAGNOLO 

DIRETOR REGIONAL DO SESI 

Ciente. De acordo.  

 

Araune C. de A. Duarte da Silva 

Coordenadora de Contratação de Serviços 

e Presidente da Comissão de 

Licitações 

 

Fernanda Guzzoni Montrezol 

Comissão de Licitação 

 

Fabricio Daniel Nichele 

Comissão de Licitação  

Priscila Ranzani Oliva  

Comissão de Licitação 

 

 

 


