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DESPACHO DE REMESSA DE PROCESSO 

 
 
 

REF: PREGÃO Nº 12/2016 - PROCESSO Nº 15/2016 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de transporte de estudantes universitários, em ônibus rodoviários no trajeto Itapoá-
SC/Joinville-SC/Itapoá-SC e Itapoá-SC/Guaratuba-PR/Itapoá-SC, conforme especificações constantes 
no Edital e seus Anexos. 
 

Exmo. Sr. 
SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR, 
Prefeito Municipal 
 

 Segue anexo, o presente processo para que haja deliberação de V.Sas. naquilo que tange o recurso 

apresentado pela  empresa VILA OESTE TUR LTDA-ME, com sede á Rua: Waldemar Rangrab, nº 1025, Bairro: São 

Jorge, na  cidade de São Miguel do Oeste/SC,  inscrita no  CNPJ/MF sob o nº 72.135.510/0001-87, representada por 

seu sócio administrador, o Sr. TIAGO JÚNIOR MULINARI, portador do CNPF/MF nº 072.420.459-83, conforme 

folhas nº 246 a 251.  

 

 Insurge a recorrente contra a decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio, registrada em Ata de Sessão Pública 

publicada na data de 23/03/2016, acerca de sua inabilitação tendo em vista a falta de valor comprobatório dos 

Atestados de Capacidade Técnica (item 6.3.3.4 do edital) por ela apresentados, os quais foram verificados insuficientes 

no atendimento das exigências editalícias e do art. 30, II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

 Inicialmente cabe ressaltar que o cumprimento do edital de licitação não se trata de alternativa discricionária 

daqueles que estão incumbidos da análise e julgamento do certame, o edital é a regra máxima entre os participantes, 

passivo de nulidade da licitação em caso de desrespeito das normas que estabelece. A Lei Federal 8.666/93, em seu 

artigo nº 41 dispõe: 
  

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

 

 Ora, se poderá a comissão julgadora da licitação a qualquer tempo juntar ou extrair documentos na sessão 

pública e a seu bel prazer habilitar ou desabilitar quem assim o convier, desnecessárias seriam todas as exigências 

editalícias. Ignorar-se-ia a demonstração de regularidade fiscal e trabalhista, seria dispensada a comprovação de 

aptidão técnica para a prestação dos serviços e desprezada a habilitação jurídica das empresas participantes para que 

o julgamento ocorresse no campo da conveniência e da oportunidade. 
 

 É evidente que adotada a ocasião acima ironizada, seria instaurado o caos nas contratações públicas. Se 

mesmo preservando com todo rigor, as exigências previstas em lei é de comum conhecimento os diversos problemas 

que o poder público enfrenta em suas contratações, assombroso o cenário em que tais baldrames das contratações 

públicas fossem ignorados. 
 

 Ademais, a soberania do edital de licitação serve como um denominador de segurança entre o poder público e 

os licitantes, impondo regras a serem seguidas, que por sua vez atrelam os atos dos agentes públicos àqueles 

preceitos já pré-determinados no edital e na lei. Dispõe a Lei 8666/93, in verbis: 

 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
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convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação 

dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

 

 Assim, o julgamento da licitação precisa ser objetivo, devendo ser dado o mesmo tratamento para todas as 

empresas, preservando os princípios básicos da licitação. No caso em tela, ao acatar o recurso da recorrente estará a 

comissão agindo de modo desigual com as demais participantes, que de forma correta e idônea apresentaram todos os 

documentos necessários à fase habilitatória do processo epigrafada. 
 

 Quanto à inabilitação da recorrente esta comissão entende claríssimos os motivos que o incorreram a esta 

condição, segue a transcrição da exigência editalícia: 
 

6.3.3.4. Atestado que comprove a realização de atividade anterior pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, demonstrando a aptidão inequívoca do licitante para realização do 
objeto licitado (Lei 8.666/93, art.30, inc. II e §1º): 
 

6.3.3.4.1. Considera-se atividade pertinente: 

I.  Em características compatíveis, qualquer atividade de transporte coletivo de 
passageiros em serviço público municipal, intermunicipal, interestadual ou 
internacional de passageiros ou em serviço privado autorizado de ônibus de 
fretamento contínuo, que tenha sido prestado com no mínimo 40% do 
objeto licitado; 

 

 O texto grifado é uma transcrição da própria lei que regulamenta tal exigência, ora se o objeto trata da 

contratação de empresa para transporte de alunos em uma rota pré-definida (330 km diários) durante o período de 12 

(doze) meses têm-se simples e obviamente que a demonstração de aptidão para a prestação do serviço se daria 

mediante a comprovação de experiência com o transporte de alunos em ônibus rodoviário (característica) com 40% da 

rota (quantidade) e 40% de 12 meses (prazo). 

 
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 

técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 

bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 

que se responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso) 
 

 

 Ao observar as planilhas de referência do edital, abaixo transcritas, os únicos denominadores multiplicadores 

na equação possíveis de se extrair são o percurso (rota em km) e os dias letivos (prazo): 
 

ITEM DESCRIÇÃO 

ROTA 01 

01 (um) ônibus rodoviário com no mínimo 48 (quarenta e oito) lugares, com poltronas reclináveis e 

cinto de segurança, em bom estado de conservação para o transporte de alunos universitários no 

trajeto Itapoá-SC/Joinville-SC/Itapoá-SC no período noturno, de segunda à sexta-feira, perfazendo 

diariamente uma quilometragem de até 220km, via BR 415, BR 101. 

ROTA 02 

01 (um) ônibus rodoviário com banheiro e no mínimo 44 (quarenta e quatro) lugares, com poltronas 

reclináveis e cinto de segurança, em bom estado de conservação para o transporte de alunos 

universitários no trajeto Itapoá-SC/Guaratuba-PR/Itapoá-SC no período noturno, de segunda à sexta-

feira, perfazendo diariamente uma quilometragem de até 120km, via BR 412. 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 



 

Prefeitura Municipal de Itapoá/SC 
Secretaria de .Administração e Finanças – .Licitações e .Contratos 
Rua .Mariana Michels .Borges, nº 201 - Itapoá (SC) - CNPJ 81.140.303/0001-01 

  
 

3/6 

 

  

ROTA 01 (Joinville, período noturno) 

Tipo de Veículo:  Ônibus rodoviário com no mínimo 48 lugares com poltronas reclináveis, cinto de segurança, em 
bom estado de conservação. 

Trajeto Diário Itapoá-SC/Joinville-SC: Saída às 16:10 da Av. Celso Ramos (Cejatel), dirigindo-se pela Av. Zilda 
Arns Neumann, via SC 415, BR 101, parada em Joinville/SC inicia-se na Faculdade Católica, Sociesc (Marquês de 
Olinda), ACE, finalizando na FCJ. 

Trajeto Diário Joinville-SC/Itapoá-SC: Saída da ACE às 22:30, parada subsequente na FCJ, Sociesc (Marquês de 
Olinda), Faculdade Católica e Univille, dirigindo-se até a BR 101, SC 415, seguindo pela Av. Zilda Arns Neumann, até 
o ponto final na Av. Celso Ramos (Cejatel). 

Quantidades Estimadas Valores 

Alunos 48 Km Rodado  R$                                    5,55  

Dias Letivos (Média Mensal) 20 Estimativa Diária  R$                               1.221,00  

Dias Letivos (Média Anual) 180 Estimativa Mensal  R$                             24.420,00  

Percurso Diário (km) 220 Estimativa Período  R$                          219.780,00  

  

ROTA 02 (Guaratuba-PR, período noturno) 

Tipo de Veículo: Ônibus rodoviário com no mínimo 44 lugares e banheiro, com poltronas reclináveis, cinto de 
segurança, em bom estado de conservação. 

Trajeto Diário Itapoá-SC/Guaratuba-PR: Saída às 17:30 do Pontal, dirigindo-se pela Av. Beira Mar, e BR 412, 
destino á Guaratuba/PR no ISEPE. 

Trajeto Diário Guaratuba-PR/Itapoá-SC: Saída do ISEPE às 22:40, dirigindo-se até a BR 412,  seguindo atéa 
Barra do Saí, até o ponto final no Pontal. 

Quantidades Estimadas Valores 

Alunos 46 Km Rodado  R$                                     5,88  

Dias Letivos (Média Mensal) 20 Estimativa Diária  R$                                  705,60  

Dias Letivos (Média Anual) 180 Estimativa Mensal  R$                             14.112,00  

Percurso Diário (km) 120 Estimativa Período  R$                          127.008,00  

  

TOTAL ESTIMADO MENSAL [ROTA 01 + ROTA 02]   R$                            38.532,00  

TOTAL ESTIMADO ANUAL [ROTA 01 + ROTA 02]  R$                          346.788,00  

 

 Não resta nenhum outro elemento na equação que possa causar contradição na exigência do item 6.3.3.4. 

Ainda assim, confabulando uma situação totalmente atípica, se o recorrente entendesse duvidosa a referida exigência, 

o edital já previa os meios tempestivos e legais de solicitar esclarecimentos, ou ainda, de impugnar o instrumento 

convocatório. 
 

 Pelo contrário, a exigência editalícia fora de todo ignorada, em nenhum momento houve a 

preocupação do recorrente em apresentar um atestado que comprovasse ao menos 40% de alguma 

coisa. As únicas informações possíveis de se extrair dos documentos apresentados pela recorrente são as de que ele 

prestou algum tipo de serviço satisfatório ao município de Bandeirante (não informa se quer se o serviço prestado foi o 

transporte de passageiros) e ao município de Belmonte prestou serviços de transporte de alunos do ensino superior 

corretamente. 
 

 Se em algum dia determinado transportou uma excursão de alunos até algum evento dentro da 

própria cidade ou se regularmente prestou um serviço mensal, administrando uma frota de veículos, 

transportando alunos em rota intermunicipal, não é possível afirmar. 
 

 Apenas em grau de recurso afirmou (contudo sem juntar algum documento de valor comprobatório) que o 

Atestado de Capacidade Técnica apresentado em razão dos serviços prestados ao município de Bandeirante, trata-se 

de serviços de transporte de alunos universitários e que desta forma é “óbvio que não há o que se falar em ausência 

de quantidade, pois o transporte universitário é de segunda a sexta” (fls 248, Protocolo nº 2092/2016). 
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 Afirma que a decisão da comissão “beira o ridículo”. Senhor Prefeito, transcrevemos aqui o teor do 

documento apresentado pela recorrente em ocasião da sessão pública para análise de propostas e habilitação, o qual 

pode ser conferido na fls. 164 do processo epigrafado, para sua própria avaliação da pobreza de informações que 

foram submetidas à análise esta comissão: 

 

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa VILA OESTE TUR 

LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede á Rua Valdemar Rangrab, 

1025, Bairro São Jorge, município de São Miguel do Oeste, Estado de Santa 

Catarina, inscrita no  CNPJ sob o nº 72.135.510/0001-87, com vistas ao 

fornecimento, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta 

técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu 

suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos 

produtos e serviços prestados, ressalvo a qualidade e o comprometimento com os 

serviços prestados ao Município de Bandeirante, Estado de santa Catarina até a 

presente data. (grifo acrescido). 

 

Entendemos que “ridículo” é o conteúdo genérico do documento que não permite inferir nem se quer se a 

recorrente prestou um serviço ou forneceu um produto, quanto mais demonstrar sua aptidão para desempenhar a 

atividade objeto desta licitação. 
 

E, mesmo presumindo verossímil a informação prestada intempestiva e inadequadamente pela recorrente, 

tem-se a suposição, de que a empresa VILA OESTE TUR LTDA-ME prestou o serviço de transporte de universitários, 

sabe-se lá com quantos ônibus, durante a semana, contudo sabe-se lá por quantas semanas, no trajeto compreendido 

entre os municípios de Bandeirante/SC e São Miguel do Oeste/SC. Ainda assim a recorrente não atenderia á exigência 

editalícia, visto que o trajeto percorrido ida e volta e, perfaz a 28,6km, ou seja, apenas 13% do percurso 

Itapoá/Joinville e cerca de 23,8% do percurso Itapoá/Guaratuba, bem longe dos 40% exigidos no edital. 

 

Pois bem, há de se considerar que ao acatar o recurso, além de desconsiderar as regras impostas 

pelo edital e ferir os princípios administrativos que regem as Leis de Licitações Públicas, não se pode 

estimar os prejuízos conferidos a todos os potenciais participantes que porventura se interessaram em 

participar do certame, e, contudo não puderam comprovar sua aptidão técnica através de atestados 

plausíveis.  
 

No entendimento desta comissão neste cenário desprezar a regra formalizada em edital é como aceitar que o 

regulamento formal é inútil, é subjugar a exigência habilitatória, é um incentivo para que todos àqueles quantos 

entendam por bem contratar com o município, habilitados ou não, utilizem-se do procedimento licitatório como um 

concurso de sorte. 
 

 Ademais, aquém dos Atestados de Capacidade Técnica que nada dizem, a demandista de forma ardilosa ao 

não convencer a Comissão de Licitação e a Pregoeira em sessão pública, ataca em fase de recurso abrutalhadamente 

afirmado que foi de todas as formas prejudicado, e que de várias maneiras a comissão tentou inabilitá-lo. 
 

 Um argumento falacioso e facilmente desmentido pela Ata de Sessão Pública publicada em 23/03/16, 

subscrita por todos os presentes. Conforme se depreende do respectivo documento, foram verificadas diversas falhas 

na documentação apresentada pela recorrente, as quais foram diligenciadas e sanadas em sessão pública, mesmo com 

contestação expressa de sua concorrente.   
 

 Ao apresentar documento irregular, por meio de cópia simples sem a autenticação exigida no edital, e diante 

da impossibilidade de comprovação via sítio eletrônico, a comissão esmeradamente baixou aplicativo de leitor de 

código QR em equipamento de celular pessoal, para que pudesse ser comprovada a validade do respectivo documento 

considerando a habilitação da recorrente.  
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 Sequencialmente deixou a demandista de juntar a relação dos veículos conforme item nº 6.3.3.3 (Registro 

Nacional de Transporte Terrestres), documento que comprova de forma legal sua frota apta a atender o certame, 

faltando com a verdade ao afirmar que conforme nova lei, tal documento fora dispensado. Entretanto, ao consultar o 

site da ANTT foi confirmada sua existência e regulamentação, mesmo assim a comissão juntou o documento e decidiu 

novamente pela habilitação do recorrente (mesmo que para apenas 01 (um) ônibus, visto que é o único que a 

empresa possui registrado).   
 

 Assim é espantosa a forma pela qual a recorrente ataca os representantes do Município que estão a cumprir 

sua designação enquanto comissão de licitação, que não mediram esforços para mantê-la na disputa. Fato que confere  

dubiedade à conduta da empresa demandante e ausência de ética de seu sócio administrador que esteve presente na 

sessão pública e registrou sua aquiescência na ata de sessão pública. 
 

 Na mesma esfera, outro fator gerador de bastante dúvida habita na exigência do item nº 6.3.4.4 do edital: 

   

6.3. NO ENVELOPE 2, “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

6.3.4. Capacidade Técnico Profissional: 

6.3.4.4. Documentação do motorista que irá operar o ônibus (carteira de 
habilitação tipo “D” ou “E”) e comprovante de realização de Curso de 
Capacitação de Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de 
Passageiros, conforme Lei n. 9.503/97, art. 145 e Resolução CONTRAN n. 
057/98; (grifo nosso).  

 
 A documentação apresentada pela recorrente, contemplando curso e carteira de motorista, é do próprio sócio 

administrador da empresa, o Sr. TIAGO JÚNIO MULINARI, o qual ao apresentar a si próprio como motorista da 

empresa deverá abandonar seus deveres de administrador para se tornar motorista no município de Itapoá 

diariamente. 
 

 Sobre outra ótica há de se considerar a possível tentativa de ludibriar o processo licitatório, por não possuir em 

seu quadro pessoal qualificado para tal função, vez que apresentou somente dois motoristas qualificados ao processo 

onde um deles frisa-se é o próprio dono que administra a empresa. Ainda assim, ou irá o sócio administrador e 

motorista residir em Itapoá ou se deslocar cerca de 710,9 km diariamente (distância entre São Miguel do Oeste/SC 

base de sua sede e Itapoá/SC). 
 

 Em complementação, tendo em vista a insurgência intempestiva por parte da recorrente contra o edital de 

licitação, há de se considerar a exigência do art. 38 § único da Lei nº 8.666/93: 
 

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, 

acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e 

aprovadas por assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela Lei 

nº 8.883, de 1994) (grifo nosso). 

 
 Cumprindo esta exigência o edital de Pregão nº 12/2016 - Processo nº 15/2016 recebeu aprovação da 

Procuradoria Jurídica Municipal, conforme Parecer Jurídico nº 17/2016 fls. nº 60 a 62, e, portanto estava apto para 

surtir efeitos legais, não havendo nenhum apontamento sobre quaisquer dúvidas ou divergências que ocasionassem 

entendimentos dúbios ou ilegais.  
 

 Esta comissão entende a tamanha complexidade do objeto, que envolve segurança das vidas de 98 (noventa 

e oito) alunos que diariamente, via rodovia federal, percorrem sua jornada acadêmica, e que possuem toda a carreira 

profissional pela frente (haja vista tratar-se em sua a maioria de adolescentes), e, por conseguinte defende que a 

aptidão técnica para o desempenho destes serviços é demasiadamente importante, ainda mais considerando que 

Município possui responsabilidade solidária nesta contratação. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art38p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art38p
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 Assim, e, principalmente quando se trata de risco de vida, nem sempre o menor preço é a melhor 

proposta para Administração Pública. Em lição a respeito da inabilitação do autor da melhor proposta no pregão, 

o ilustre doutrinador Dr. Joel de Menezes Niebuhr assinala: 
 

Ressalta-se que o autor da segunda melhor proposta, uma vez habilitado, não 

precisa reduzir seu preço. Não há nada que o obrigue a igualar o preço do autor da 

melhor proposta. A propósito, o primeiro classificado nos lances orais 

provavelmente só ofereceu preço reduzido porque não dispunha das 

condições adequadas para cumprir o contrato. (NIEBUHR, Joel de Menezes. 

Pregão Presencial e Eletrônico. Curitiba: Zênite, 2008, p. 262) 

 

 Por fim, ainda há de se ponderar que o demandante em Itapoá está há cerca de 09h:15min (nove horas e 

quinze minutos) da sua sede, cerca de 710,9 km, e não possui ônibus de reserva cadastrados na ANTT, para promover 

substituição imediata em caso de problemas com os ônibus contratados, falhas de moto ou em caso de acidente. 

Apesar de se propor a cumprir o serviço, causa dúvidas quanto ao pleno atendimento dos serviços. 

 

 Primando pelo julgamento isonômico e igualitário, e vinculação ao ato convocatório a Comissão de Apoio ao 

Pregão e a Pregoeira Oficial do Município mantêm a decisão a favor da INABILITAÇÃO da recorrente, opinando-se 

contrária ao Parecer Jurídico nº 41/2016 sob folhas nº 264 à 273, e considerado IMPROCEDENTE as razões 

apresentadas pela Empresa: VILA OESTE TUR LTDA-ME, e nesta concepção opina-se para que fique 

PREJUDICADO o recurso impetrado.   

 

Assim encaminhamos as considerações desta comissão para vossa análise e melhor julgamento. 

 

  

Itapoá, 13 de abril de 2016. 

 

 

  
FERNANDA CRISTINA ROSA 

PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO  
 
 
 

ISABELA RAICK DUTRA POHL 

MEMBRO DA COMISSÃO 
 
 
 

JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA 
MEMBRO DA COMISSÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


