
 
 

 
 

 

Ilustríssima Senhora Pregoeira do Município de Belo Horizonte (MG) 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 
Processo nº 01.023606.22.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais (COOPERTUR), 
associação cooperativa inscrita no CNPJ 10.687.745/0001-24, sediada na avenida Alfredo Sá, 

nº 5.321, bairro São Cristóvão, Teófilo Otoni (MG) e com escritório comercial na rua Raimundo 

Lopes de Figueiredo, nº 87, bairro São Bento, Belo Horizonte (MG), representada legalmente 

neste feito por seu procurador Hamilton Roque Miranda Pires, advogado inscrito na OAB/MG 

sob o número 58.496, vem perante a presença de Vossa Senhoria apresentar, 

tempestivamente, suas 

 
CONTRARRAZÕES AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

consoante o permissivo legal do § 2º do artigo 44 do Decreto Federal 10.024/2019, os quais 

foram interpostos pelas recorrentes COOSERV; CS BRASIL e UNICOOP, nos termos da 

respectiva Ata e consoante os fundamentos jurídicos a seguir consignados: 

 
 
 
 1- BREVE SÍNTESE 
 

 Trata o feito de recursos administrativos impetrados pelas recorrentes COOSERV; 
UNICOOP e CS BRASIL, ao final da sessão pública do certame em epígrafe, nos termos da 

respectiva Ata, em face da habilitação e consagração da recorrida COOPERTUR como 

vencedora dos Lotes 1; 3 e 5 do certame. 

 

 Em epítome os aspectos fático-processuais de relevo. 



 
 
 

 

2- CONTRARRAZÕES AOS RECURSOS DAS RECORRENTES COOSERV E 
UNICOOP COM IDENTIDADE DE FUNDAMENTOS 

 

 Sustentam as recorrentes COOSERV e UNICOOP, em identidade de fundamentos, 

em resumo, que a recorrida COOPERTUR teria se cadastrado no sistema eletrônico de disputa 

como “COOPERATIVA” de forma indevida, já que tal opção do menu de cadastramento estaria 

atrelada de algum modo à condição de beneficiária da LC 123/2006, conquanto devesse se 

cadastrar com a opção “OE - OUTRAS EMPRESAS”. 

 

 Em vista disso, alega a recorrente, a COOPERTUR teria prestado informação falsa 

consubstanciada de fraude à licitação que acarretaria a declaração de sua inidoneidade e, por 

conseguinte, inabilitada nos lotes que se sagrou vencedora. 

 

 Nada mais equivocado, data venia. 
 

 De plano, se verifica dos autos do certame que em nenhum momento processual a 

recorrida COOPERTUR se valeu de informação falsa para obter benefícios da LC 123.2006, ou 

seja, efetivamente a COOPERTUR não pleiteou ou obteve referidos benefícios. 

 

 O fato de o menu do programa/site eletrônico conter a opção “COOPERATIVA” não 

necessariamente induz que qualquer cooperativa que se cadastre nessa opção será 

beneficiária da LC 123/2006. 

 

 Ademais, nenhuma licitante que se constitua na forma de cooperativa pode ser 

induzida a erro pelo sistema eletrônico que tenha essa opção respectiva e outra que não lhe 

diz respeito, denominada “OE - OUTRAS EMPRESAS”, até porque cooperativas, sob a égide 

da Lei Federal 5.674/1971 não é considerada empresa em nenhuma hipótese. 

 

 Aliás o Código Civil  estipula a forma simples da sociedade cooperativa nos artigos 

1.093 a 1.096, enquanto estipula a forma da sociedade empresária no caput do artigo 983, 

segundo o qual “A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos 
regulados nos arts. 1.039 a 1.092; [...]” 

 

 Ou seja, a sociedade cooperativa não é empresária em nenhuma hipótese. 

 



 
 
 

 

 

 Lado outro, as recorrentes não demonstraram ter havido a alegada fraude, dolo ou 

qualquer outro ilícito da COOPERTUR, a qual, repita-se, jamais se cadastrou no sistema 

procurando se beneficiar ilicitamente da LC 123/2006, além do que não se evidenciou prejuízo 

à isonomia ou a legalidade do certame a adoção pela ÚNICA opção disponível no sistema que 

evidenciava que o cadastro da cooperativa estava correto ao se optar pelo menu 

“COOPERATIVA”. 

 

 

 Veja-se das telas do sistema eletrônico que a opção “COOPERATIVA” não se 

encontra atrelada, especificada ou submissa a qualquer prerrogativa ou benefício da 

LC 123/2006, não sendo lícito, razoável ou justo que venha se punir qualquer licitante que 

tenha se cadastrado corretamente ou induzido a suposto erro de sistema: 

 

 

 

 
 

  

 

 



 
 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

 Por fim, para espancar qualquer dúvida, veja-se da tela/ata do sistema eletrônico, 

que apresenta a legenda informando os segmentos cadastrados: 

 
 
 Ou seja, em nenhum momento houve o enquadramento da COOPERTUR 
como beneficiária da LC 123/2006, tendo a i. Pregoeira somente convocado as licitantes 
que auferiam do benefício (BRASFAST e COOPERATIVA UNIÃO) para exercerem seu 
direito.  
 

 Portanto, improcedem os recursos das recorrentes COOSERV e UNICOOP. 

 

  

3- CONTRARRAZÕES AO RECURSO DA RECORRENTE CS BRASIL 
 

 Sustenta a recorrente CS BRASIL que a recorrida COOPERTUR deveria ser 

desclassificada haja vista que os preços vencedores dos Lotes 1, 3 e 5 apresentam indícios de 

inexequibilidade. 
 

 As razões da recorrente não prosperam, data venia. 



 
 
 

 

 Com efeito, a proposta adequada da recorrida, bem como as planilhas de 

composição de custo que serão apresentadas (elementos garantidores da exequibilidade) são 

suficientemente pertinentes para evidenciar que os preços vencedores do certame são 

exequíveis pela recorrida. 

 

 Ainda que assim não fosse, o parâmetro previsto no § 1º do artigo 48 da Lei 

8.666/1993 não se aplica, em nenhuma hipótese, à disputa do certame na modalidade de 

pregão, não sendo aferível a exequibilidade pelo critério do percentual de 70% do valor orçado, 

o qual tem aplicação circunscrita a “obras e serviços de engenharia”. 
 

 Ademais, o planilhamento realizado pela recorrente dos custos por veículo/mês 

relativos ao Lote 5 se encontram totalmente equivocados, haja vista que para os mesmos itens 

a recorrida presta os serviços no atual contrato com a PBH com preços totalmente exequíveis e 

que atendem adequadamente ao fornecimento contratual almejado. 

 

 Em anexo Atestado de Capacidade Técnica emitido aos 13/05/2022 pela PBH, 

relativo ao contrato em vigor executado desde 2016, constando todos as categorias de veículos 

objeto também do presente certame, no qual a COOPERTUR “vem cumprindo de forma 
satisfatória as exigências contratuais, não havendo nada que a desabone, até a presente 
data”. 
 

 Por fim, na Resposta 2 ao Questionamento 3, da fase preambular do certame, foi 

elucidativa a i. Pregoeira quanto a aferição de exequibilidade, senão vejamos: 

 

 



 
 
 

 

 Ademais, na lição de Marçal Justen Filho, 

 

“A licitação destina-se – especialmente no caso do pregão – a selecionar a 
proposta que acarrete o menor desembolso possível para os cofres públicos. 
Logo, não há sentido em desclassificar proposta sob fundamento de ser 
muito reduzida. Ao ver do autor, a inexequibilidade deve ser arcada pelo 
licitante, que deverá executar a prestação nos exatos termos de sua oferta. 
A ausência de adimplemento à prestação conduzirá à resolução do 
contrato, com o sancionamento adequado.” (JUSTEN FILHO, 2009, p.182) 

 

 

 Com efeito, ainda que não seja o caso, pois a proposta é exequível, o entendimento 

do c. TCU é no sentido de que 

 

“A proposta de licitante com margem de lucro mínima ou sem margem de 
lucro não conduz, necessariamente, à inexequibilidade, pois, tal fato 
depende da estratégia comercial da empresa.” (Acórdão 3092/2014, 
Plenário, TC 020.363/2014-1, relator Ministro Bruno Dantas, 12.11.2014) 
 

 Destarte, igualmente o recurso da CS BRASIL é manifestamente improcedente. 

 

 

 3- Ex positis,  
 
 ante os argumentos suso deduzidos, se demonstram manifestamente 

improcedentes as razões recursais das recorrentes, devendo ser mantidas as decisões da i. 

Pregoeira, as quais se revestiram da mais absoluta legalidade, mercê de JUSTIÇA! 
 

 
 Pede deferimento. 
 Belo Horizonte, 5 de julho de 2022. 

 

. 

 
 

Hamilton Roque Miranda Pires 
Advogado 










