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À EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE/MG 

 

 

 

 

 

Pregão Eletrônico nº 015/2022 

Processo licitatório nº 01.023606.22.10 

 

 

 

 

SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTE, 

sociedade inscrita no CNPJ nº 21.445.959/0001-00, situada à Rua Professor 

Tabajara Pedroso, 155, Palmares, Belo Horizonte/MG, CEP 31155-670, com 

endereço de e-mail licitacao@sudestebrasilcoop.com, vem, com base no item 

16.3 do Edital 015/2022, apresentar CONTRARRAZÕES AOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS interpostos, com base nos fundamentos a seguir: 

 

 

Termos em que pede deferimento. 

Belo Horizonte/MG, 05 de julho de 2022. 

 

 

____________________________ 

HARLEN SILVA LIBERATO 
Presidente da Sudeste Brasil 
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CONTRARRAZÕES RECURSAIS 

 

 

 

Pregão Eletrônico Nº 015/2022 

Processo Licitatório Nº 01.023606.22.10 

 

 

 

RECORRENTES: Cooperativa dos Servidores Autônomos de Belo Horizonte - 

COOSERV Ltda.; e Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais - 

COOPERTUR. 

RECORRIDA: Sudeste Brasil Cooperativa de Transporte  

 

 

1. DOS FATOS 

Trata-se pregão eletrônico nº 015/2022, processo licitatório 

nº 01.023606.22.10, impulsionado pelo Município de Belo Horizonte/MG, cujo 

objeto é a “Prestação de serviços de transporte mediante locação de veículos, 

em caráter não eventual, incluindo ou não motorista, combustível e manutenção” 

para atender demanda do Município no período de 12 (doze) meses. 

No dia 22/06/2022, fora realizada regularmente a sessão 

do pregão eletrônico, que culminou na vitória desta Cooperativa Sudeste Brasil 

quanto ao lote 08. Descontente com o desfecho, 02 (duas) licitantes 

interpuseram Recurso Administrativo contra esta peticionante, a saber: 

Coopertur e Cooserv. 

 A COOPERTUR alegou que esta peticionante estaria 

suspensa do direito de licitar e que apresentou documentos tardios em 
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desacordo com os itens do edital, ao passo que a COOSERV narrou que a 

Sudeste Brasil concorreu como Cooperativa sem preencher os requisitos formais 

para tanto. 

Contudo, exercendo sua garantia do contraditório e ampla 

defesa, a SUDESTE BRASIL oferta suas contrarrazões, assim detalhadas: 

 

2. DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA COOSERV 

De antemão, vê-se que o edital, em seu item 16.3, previu 

que “(...) Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões 

de recurso, contados do término do prazo para manifestação motivada da 

intenção de recorrer (...)”. 

E se a intenção de recorrer foi certificada no dia 23/06/2022 

(quinta-feira), sabe-se que o prazo para interposição do recurso findou em 

27/06/2022 (segunda-feira). Ocorre que a Cooperativa recorrente apenas 

interpôs suas razões no dia 28/06/2022 (terça-feira), quando já não mais podia 

fazê-lo. 

Logo, é notória a intempestividade do Recurso interposto 

pela Cooperativa dos Servidores Autônomos de Belo Horizonte, pelo que sequer 

poderá ser admitido pela autoridade julgadora. 

 

3. DO MÉRITO - RAZÕES PARA DESPROVIMENTO DOS RECURSOS 

Por primeiro, verifica-se que a COOPERTUR aduziu que 

esta recorrida estaria impedida de licitar e que apresentou a proposta inicial fora 

dos termos definidos em edital, enquanto a COOSERV arguiu que a Sudeste se 

cadastrou como cooperativa para auferir benefício indevido. 
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Desde já, constata-se que todas as alegações são 

infundadas, como passa-se a explicar. 

 

a) Inexistência de Suspensão do Direito de Licitar 

A respeito da suspensão de licitar, trata-se de narrativa 

totalmente improcedente, conforme se pode atestar por simples diligência desta 

autoridade julgadora ao Município de Contagem, caso em que restará 

demonstrado o pleno direito desta recorrida em concorrer no certame. 

Inclusive, junta-se certidão anexa, que demonstra o teor da 

informação ora prestada, comprovando-se a higidez da Sudeste Brasil em 

relação a suspensões e impedimentos. 

Por fim, ainda que houvesse sanção imposta em vigor, 

tratar-se-ia de penalidade limitada ao território de Contagem/MG, sem 

abrangência no âmbito do Município de Belo Horizonte/MG. 

 

b) Da Regularidade da Proposta Apresentada 

Indo além, sobre eventuais vícios na apresentação da 

proposta, sabe-se que a Sudeste cumpriu minuciosamente todos os termos do 

edital, apenas tendo diligenciado em caráter suplementar a respeito da 

escrituração dos documentos que já haviam sido apresentados no momento 

oportuno. 

Tal ato, aliás, foi autorizado pela própria Administração, 

com fundamento no artigo 43, §º da Lei 8.666/93, que possibilita “em qualquer 

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

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”.  



 

SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

CNPJ 21.445.959/0001-00 

Rua Professor Tabajara Pedroso, 155, Palmares, Belo Horizonte/MG, CEP 31155-670 
 

Conforme se observa, apenas houve inclusão de 

autenticação relativa à escrituração, sem qualquer mudança do balanço, que foi 

o mesmo apresentado na proposta originária, sem alterar pontos essenciais do 

ato. 

Repreender esta peticionante pelo ocorrido consistiria em 

excesso de formalismo, que vem sendo frequentemente repelido pela 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A ver: 

 

“(...) 1. A motivação lista-se entre os pressupostos objetivos de 
admissibilidade do recurso, pelo que a sua inexistência conduz ao não 
conhecimento do recurso (art. 1.010, incisos II e III, do CPC). 2. As 
regras constantes do edital de licitação devem ser interpretadas 
com razoabilidade, afastando-se o formalismo exagerado.” (TJMG 
- Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.19.129690-4/001, Relator(a): 
Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª CÂMARA CÍVEL, 
julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020). 

 

Outra vez, a explanação recursal é totalmente refutada, 

como se nota. 

 

c) Da Regularidade da Inscrição no Segmento Cooperativa 

De mais a mais, no que toca ao relato da COOSERV de 

que a Sudeste Brasil se cadastrou como cooperativa para usufruir de benefício 

legal, melhor sorte não alcança a recorrente. 

Mesmo porque a Sudeste concorreu em absoluta e 

incontestável igualdade com todas as demais sociedades, independentemente 

de qual informação conste no campo de preenchimento da espécie societária. 

A propósito, sequer é facultado à esta peticionante se 

cadastrar em outro segmento empresarial, o que nem mesmo teria o condão de 

alterar o resultado da licitação pois, repita-se, houve concorrência livre e 

igualitária, sem qualquer benefício à Sudeste. 
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Dito isso, dada a fragilidade das razões recursais sob 

análise, requer-se o acolhimento destas contrarrazões, para o fim de desprover 

os recursos, por ser medida de lídima justiça. 

 

4. DO PEDIDO 

Ante o exposto, pede-se que seja INADMITIDO o Recurso 

Administrativo interposto pela COOSERV, pois protocolizado fora do prazo ou, 

no mérito, que este seja DESPROVIDO. 

Finalmente, que o Recurso interposto pela COOPERTUR 

seja integralmente DESPROVIDO, em função da improcedência das razões 

alegadas. 

 

Termos em que pede deferimento. 

Belo Horizonte/MG, 05 de julho de 2022. 

 

 

 

____________________________ 

HARLEN SILVA LIBERATO 
Presidente da Sudeste Brasil 
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