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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - PE SMOBI DQ 037/2022 

 

PROCESSO nº 01-055.471/22-42 
 
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A OPERAÇÃO, MATERIAIS DE 

CONSUMO, MANUTENÇÃO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO COMPLETO DESEMPENHO DOS 

SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS GERÊNCIAS REGIONAIS DE MANUTENÇÃO. 

 

Trata-se de recurso administrativo apresentado pela empresa SPH Tecnologia Ltda – ME, inscrita no CNPJ 

sob o número 11.059.362/0001-74 e doravante referida como SPH, contra decisão deste pregoeiro que manteve a 

empresa Conservasolo Engenharia de Projetos e Consultoria Tecnica Ltda classificada no Lote 01 do referido certame. 

Em resposta ao recurso apresentado, a empresa Conservasolo Engenharia de Projetos e Consultoria Tecnica 

Ltda, inscrita no CNPJ sob o número de 21.728.225/0001-39 e doravante referida como CONSERVASOLO, apresentou 

contrarrazões visando a manutenção da sua classificação no lote 01. 

Não houve apresentação de manifestação de recurso nem de razões para os lotes 02 e 03, sendo a presente 

análise restrita aos fatos e fundamentos relativos ao lote 01. 

Em virtude das peças recursais supramencionadas, o Pregoeiro da Secretaria Municipal de Obras - SMOBI, 

nomeado por meio da Portaria SMOBI No 197/2022, no uso de suas atribuições, vem apresentar a seguinte resposta: 

 

 I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

  A empresa CONSERVASOLO foi declarada como vencedora do Lote 01 da presente licitação no dia 

09/01/2023, sendo aberto o prazo de 24 horas previsto no item 18.1 do Edital às 18h00m daquele dia e com 

encerramento previsto para as 18h00m do dia 10/01/2023. 

 Neste intercurso temporal, a empresa SPH registrou no Portal de Compras às 11h23m20s do dia 10/01/2023, 

a seguinte manifestação: “Manifestamos nossa intenção de interpor recurso pelos motivos descritos a seguir: 1- A 

licitante CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TECNICA LTDA sagrou-se vencedora 

do Lote 3 ás 10:10:13 h conforme apurado pela Ata do Lote 3, desta forma não poderia ter continuado na disputa do 

Lote 1 (que encerrou às 10:27:12 h), conforme previsto no subitem 17.3 do edital. Ou seja, a mesma deverá ser 

desclassificada do Lote 1 e não do Lote 3, com a consequente declaração de vencedora da recorrente; 2- A licitante 

CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TECNICA LTDA não possui objeto social 

compatível ao objeto do presente certame, contrariando o subitem 8.2.6 do edital; 3- A licitante CONSERVASOLO 

ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TECNICA LTDA não possui em seu CNAE a atividade de ¿43.13-4-

00 ¿ Obras de Terraplenagem¿ que é atividade de aluguel, com operador, de máquinas e equipamentos destinados a 

serviços de terraplenagem” 

Acatada a manifestação apresentada, não sendo identificada como meramente protelatória, o prazo de 

apresentação das razões recursais, esculpido no item 18.2 do Edital foi aberto no dia 11/01/2023, tendo encerramento 

programado para o dia 16/01/2023. Desta forma, o recurso apresentado no Portal de Compras no dia 13/01/2023 

se encontra tempestivo. 

O prazo para apresentação das contrarrazões, contado último dia do prazo do recorrente conforme preceitua o 

mesmo item 18.2 do Edital, teve seu encerramento programado para o dia 19/01/2023. Desta forma, o recurso 
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apresentado através do e-mail no dia 16/01/2023 se encontra tempestivo, tendo sido os originais devidamente 

entregues e encartados aos autos. 

Decorridos os prazos não foram apresentadas outras razões recursais ou contrarrazões. 

 

 II – DAS RAZÕES RECURSAIS  

 

A empresa SPH se insurgiu contra a decisão do Pregoeiro que decidiu manter a classificação, e subsequente 

declaração como vencedora, da empresa CONSERVASOLO no lote 01.  

Em suas razões recursais, a empresa SPH apresenta, em síntese, duas linhas argumentativas: 

(i) A empresa CONSERVASOLO não poderia se sagrar vencedora no lote 01, eis que já havia sido vencedora 

do Lote 03 às 10h10m. A recorrente argui que todo e qualquer lance ofertado pela empresa CONSERVASOLO após 

este horário deveria ser desconsiderado, adotando a sequência cronológica para aplicação do disposto no item 17.3 

do Edital. Portanto, como o lote 01 se encerrou às 10h23m47s, a empresa CONSERVASOLO deveria ser 

desclassificada deste. 

(ii) O objeto social da empresa CONSERVASOLO se mostra incompatível com o objeto do certame. A 

recorrente argui que a referida empresa não possui o CNAE 43.13-4-00 e que o objeto “projetos, consultoria técnica e 

fiscalização” previsto no contrato social não é compatível com o objeto licitado. Complementa que a simples 

apresentação de atestados de capacidade técnica não possui o condão de suprir a análise de compatibilidade com o 

objeto do certame. 

Nas contrarrazões, a empresa CONSERVASOLO combate as alegações, em síntese, com as seguintes 

argumentações: 

(i) O Edital não elenca que o item 17.3 deva ser interpretado com base no critério cronológico, tendo em vista 

que os lotes foram realizados simultaneamente, devendo seguir a ordem de numeração dos lotes. 

(ii) As obras de terraplanagem estão incluídas nos termos do objeto social em “controle de erosão, canalização, 

conservação de solos e estabilização de taludes, indústria da construção pesada”, sendo a ausência do termo 

“terraplanagem” excesso de formalismo na interpretação dos termos. Argui ainda que comprovou experiência e que a 

exigibilidade de uma CNAE específica não possui fundamento no edital. 

Sendo este resumo suficiente das razões apresentadas, passa-se à análise por este pregoeiro. 

 

III – DA ANÁLISE 

 

i. Da exegese do item 17.3 do Edital 

 

O primeiro ponto discutido nesta fase recursal remete à interpretação da previsão do item 17.3 do Edital. 

Referida previsão Editalícita possui a seguinte redação, ipsis literis: 

17.3. A Licitante poderá concorrer aos 03 (três) lotes, contudo, uma única Licitante não poderá sagrar-se 

vencedora de mais de um lote. Consequentemente, a concorrente que sagrar-se vencedora em um dos lotes, e se 

estiver concorrendo a outro lote, terá desconsiderada sua Proposta Comercial para os lotes subsequentes. 

A discussão gira em torno da hermenêutica utilizada para dar sentido à expressão “lotes subsequentes”. A 

recorrente SPH defende que o critério para interpretação de tal expressão seja cronológico, considerando o horário de 
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finalização da sessão de lances. Visando reforçar tal interpretação, evoca a redação do item 13.4 do Edital: “Os licitantes 

poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições: (...)” 

Acerca da necessária observância ao horário fixado para a fase de lances, cabe destacar que, conforme 

publicação no Diário Oficial do Município (fl.159), no Diário Aqui (fl.160) e nas capturas de telas de agendamento no 

Portal de Compras da CAIXA (fls. 155/157) a sessão de lances foi agendada para o mesmo horário, qual seja, 09h. 

Desta forma, o item não contribui para a interpretação do 17.3 discutido nem serve para atribuir caráter cronológico 

para outras fases além da que está previsto. Apenas para fins de observação, extrai-se das atas de sessão do lote 01 

(fl.737), do lote 02 (fl.650) e do lote 03 (fl.781) que, por razões factuais não registradas, a sessão de lances dos lotes 

01 e 02 tiveram efetivo início às 09h05min, enquanto a do lote 03 só foi efetivamente iniciada às 09h10min. Registre-

se ainda que, mesmo se fosse determinada a utilização de critério cronológico, a utilização do horário de encerramento 

da sessão de lances teria o potencial de eivar a transparência e objetividade do julgamento, tendo em vista a 

imprevisibilidade da prorrogação automática da fase de lances. 

Superado este argumento, tem-se que a leitura estrutural do item 17.3 impõe a leitura conjunta de seus itens 

subsequentes. Neste interim, do item 17.4 se extrai que o simples fato de ter ofertado o menor valor na fase de lances 

não importa em reconhecimento como vencedor, mas apenas uma situação precária, pois “a indicação de classificação 

incialmente informada pela Pregoeira não será definitiva, porque cada Proposta é dependente de análise técnica para 

aprovação dos preços ofertados. (...)”. 

O status de vencedor apenas é deflagrado após o fim da conferência de atendimento das exigências fixadas 

no edital, inclusive as habilitatórias, conforme dispõe o item 17.5 do Edital: “Constatado o atendimento das exigências 

fixadas neste edital, o licitante será declarado vencedor (...)”. 

Considerando que a declaração de vencedor depende da conferência de pleno atendimento das exigências, e 

não apenas da fase de lances, considerando ainda as inúmeras variáveis temporais que podem ocorrer, como tempo 

levado pela empresa para apresentar a proposta realinhada e atendimento das diligências, este Pregoeiro entende que 

a interpretação lógica, considerando a sequencial de identificação dos lotes apenas, é a mais coerente para aplicação 

do termo “subsequente” previsto no item 17.3 do Edital, por garantir maior objetividade para o julgamento. 

 

ii. Da compatibilidade do objeto social com o objeto do certame 

 

A segunda linha argumentativa apresentada no Recurso analisado é a que a empresa CONSERVASOLO não 

possui objeto social compatível com o presente certame, violando assim o item 8.2.6 do Edital. Para sustentar tal 

interpretação, a recorrente SPH alega que a empresa CONSERVASOLO não possui em seu bojo as atividades 

descritas no CNAE 43.13-4-00, referente à execução de obras de infraestrutura e terraplanagem, não possuindo em 

seu contrato social, nem mesmo atividade secundária compatível com o referido objeto. Reforça ainda que “os termos 

‘projetos’, ‘consultoria técnica’ e ‘fiscalização’ nem por interpretação analógica absurda se comparam ao desejado no 

bojo do instrumento convocatório”. A recorrente destaca ainda que a compatibilidade entre o objeto do certame e as 

atividades previstas no contrato social das empresas licitantes é análise inerente e indispensável da habilitação jurídica, 

não podendo ser suprida apenas pela apresentação de Atestados de Capacidade Técnica. 

A empresa CONSERVASOLO, em suas contrarrazões, defende que é empresa consolidada no ramo, tendo 

apresentado documentos que atestam sua capacidade de prestar os serviços. Defende ainda que a sua inabilitação 

pautada na “ausência do termo ‘terraplanagem’ em seu contrato social, apesar da comprovada experiência da 
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Conservasolo com obras de tal espécie, seria uma ilegalidade por excesso de formalismo na interpretação dos termos” 

e que as atividades licitadas estão inclusas nas expressamente previstas no objeto social da empresa. 

O primeiro ponto a se ressaltar é a exigência de compatibilidade do objeto social da empresa com o objeto 

licitado como condição de participação no certame preceituada no item 8.2.6 do Edital, não podendo tal condição ser 

suprida tão e simplesmente pela apresentação de Atestados de Capacidade técnica. Este entendimento já foi exarado 

em diversas manifestações jurisprudenciais e doutrinárias, como o julgado que culminou no Acórdão nº 2939/2021-P 

do Tribunal de Contas da União trazido na peça recursal. 

Todavia, o precedente não é aplicável ao presente caso. Conforme externado no relatório de análise de 

habilitação da empresa CONSERVASOLO (fl.238) este pregoeiro efetuou a análise de compatibilidade do objeto social 

da empresa com o objeto licitado no presente certame, compreendendo que estaria compreendido em “(...)controle de 

erosão, canalização, conservação de solos e estabilização de taludes, indústria da construção pesada (...)”. Desta 

forma, houve a efetiva análise do contrato social e consequente conclusão por este pregoeiro de sua compatibilidade, 

independente dos atestados de capacidade técnica.  

Superado este ponto, passa-se a discorrer acerca das razões que levaram à conclusão da compatibilidade, 

combatidas pela peça recursal. 

A matéria de análise da compatibilidade do objeto social na seara das contratações públicas já foi objeto de 

prolongada análise. Neste sentido, temos a doutrina de Joel Menezes Niebuhr evidenciando a desnecessidade de 

identidade exata de termos entre o objeto social e o licitado: 

“(...) a Lei nº 8.666/93, pelo menos no que tange à habilitação jurídica, não exige que o documento 
constitutivo preveja expressamente que o licitante se dedique especificadamente à atividade 
correspondente ao objeto da licitação. No entanto, as pessoas jurídicas não devem atuar em atividades 
estranhas ao seu objeto social, que sejam incompatíveis com ele. Tanto isso é verdade que o inciso III 
do parágrafo único do art. 1.015 do Código Civil enuncia que o excesso por parte dos administradores 
das sociedades simples pode ser oposto a terceiros se ocorrer operação evidentemente estranha aos 
negócios da sociedade. Dessa sorte, a Administração deve verificar apenas se as atividades 
desempenhadas pelos licitantes como dispostas em seus documentos constitutivos são compatíveis, 
em linha geral, com o objeto da licitação. Licitante deve ser inabilitado apenas se houver 
incompatibilidade. Repita-se que o documento constitutivo não precisa dispor expressa e 
especificamente sobre o objeto da licitação” (NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato 
Administrativo. Curitiba: Editora Zênite, 2008. p. 222.) 
 

Marçal Justen Filho, por outro lado, apresenta ressalvas à percepção sequer da necessidade da avaliação do 

objeto social: 

(...) entre nós não vigora o chamado ‘princípio da especialidade’ da personalidade jurídica das pessoas 
jurídicas, que restringe a possibilidade jurídica da atuação das pessoas jurídicas aos limites do seu 
objeto social (...) a regra é que as pessoas jurídicas não recebem ‘poderes’ para praticar atos dentro de 
limites precisos. A pessoa jurídica tem personalidade jurídica ilimitada, inclusive para praticar atos 
indevidos e reprováveis. 
A fixação de um objeto social, contida no ato constitutivo da sociedade, não produz invalidade dos atos 
exorbitantes que vierem a ser eventualmente praticados. O ato praticado fora do objeto social é tão 
existente quanto aquele que se insira dentro dele. Não se verifica, de modo automático, a invalidade do 
ato em virtude da mera ausência de inserção do ato no objeto social. A fixação do objeto social destina-
se, tão somente, a produzir efeitos de fiscalização da atividade dos administradores da sociedade.” 
(Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de licitações e Contratos Administrativos. 18ª Ed., São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2018, p. 686.) 
 

A tese defendida por Marçal não era muito repercutida no ordenamento jurídico, conforme já elucidado nesta 

decisão ao reconhecer a impossibilidade de suprir a condição de participação através da habilitação técnica. Todavia, 

tem-se a revogação do parágrafo único do art. 1.015 do Código Civil pela Lei Federal 14.195/2021, extirpando do 

ordenamento jurídico brasileiro a aplicabilidade da teoria do “ultra vires” no Direito Empresarial, com base na qual tinha-
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se a possibilidade de opor a terceiros excessos praticados pelos administradores como excludente de responsabilidade. 

Esta teoria, em especial a excludente antes prevista no inciso III do parágrafo único, era utilizada em julgados e doutrina 

como forma de evidenciar a necessidade de análise mais robusta da compatibilidade do objeto social para as 

contratações públicas, sob pena de trazer para a Administração Pública contratante risco nos casos de atividades 

praticadas fora do bojo do contrato social. Ante a revogação do referido dispositivo, mesmo a prática de atos que não 

estavam autorizados pelo contrato social, a sociedade estará vinculada ao que foi ajustado e será responsabilizada, 

não havendo mais que se falar em risco adicional assumido pela Administração Pública. 

De todo modo, mesmo se imperativa, a análise de compatibilidade não deve ser restrita aos códigos da 

atividade empresarial registrados no CNAE da empresa, por falta de previsão legal. Este entendimento é comumente 

repercutido nas cortes de contas, como no Acórdão nº 42/2014 do TCU, trazido nas contrarrazões, e no julgamento da 

Denúncia 887499 pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 

2. Não há na Lei n. 8.666/93 nem em nosso ordenamento jurídico a exigência de que a descrição da 
atividade contida no ato constitutivo da empresa seja exatamente idêntica à registrada pela 
Administração no edital. A existência de previsão, ainda que genérica, compatível com a atividade 
licitada, é suficiente para atender os requisitos de habilitação jurídica impostos pela Lei n. 8.666/93, que 
tem como um dos seus princípios basilares o da ampla concorrência. (...) 
O que deve ser avaliado pela Administração é se o particular atua na área do objeto licitado. A existência 
de previsão, ainda que genérica, compatível com a atividade licitada, é suficiente para atender os 
requisitos de habilitação jurídica impostos pela Lei n. 8.666/93, que tem como um dos seus princípios 
basilares o da ampla concorrência. (Den. 887499. Primeira Camara. Rel.: CONSELHEIRA ADRIENE 
ANDRADE. Sessão: 20/09/2016). 

 
Idêntico entendimento foi prolatado na segunda câmara neste mesmo ano: 

Depreende-se que, ao definir que as empresas participantes tenham o objeto social “compatível” com o 
objeto da licitação, o edital pretendeu garantir que as empresas participantes tivessem conhecimento e 
experiência quanto ao objeto a ser contratado. Não entendo que tal zelo extrapole o que determina a lei 
nos artigos acima transcritos, nem restringe a participação de empresas do ramo. Há que se ter a clareza 
de que “compatível” não significa igual ou exato e sim “adaptável, comportável, conciliável, 
harmonizável, coadunável”. Por outro lado, é importante que a empresa interessada tenha a sua 
atividade legalizada por meio do contrato social, que é o instrumento que a habilita juridicamente a 
exercer a sua atividade comercial. (Denúncia 951349. Primeira Câmara. Rel.: CONSELHEIRO 
WANDERLEY ÁVILA. Sessão: 01/12/2016). 
 

O Professor Ronny Charles traz novo paradigma para análise de compatibilidade do objeto social na análise 

da habilitação jurídica: 

Envolvendo atividade restrita, A Administração deve exigir compatibilidade com o objeto da licitação. A 
habilitação jurídica deve ser compatível com a natureza do objeto licitado. Esse raciocínio é correto e 
deve ser fomentado, evitando-se que o ambiente licitatório seja prejudicado pela presença irresponsável 
de empresas de fachada ou sem capacidade real para o atendimento da pretensão contratual. (Leis de 
Licitações Públicas, 2021: pág.346) 
 

Considerando os paradigmas apresentados, este pregoeiro entende pela manutenção de seu entendimento 

acerca da compatibilidade do objeto social da empresa CONSERVASOLO com o objeto licitado, destacando a evidente 

proximidade dos gêneros “controle de erosão” e “conservação de solos e estabilização de taludes” com o objetivo da 

contratação em tela externado na justificativa contida no item 3.1 do Termo de Referência. 

 

IV - DECISÃO 

Diante do exposto, este pregoeiro entende que não foram demonstradas irregularidades capazes de macular o 

procedimento licitatório. Ora, foi utilizada a ordem lógica/sequencial para a aplicação do item 17.3 do Edital e o objeto 

social da empresa CONSERVASOLO foi analisado e julgado compatível. Por todo o exposto, pelos fundamentos 

apresentados, este Pregoeiro decide: Pelo CONHECIMENTO do presente recurso, tendo em vista sua 
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TEMPESTIVIDADE, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO EM SUA TOTALIDADE, uma vez que os argumentos 

trazidos pela recorrente não demonstraram fatos capazes de dissuadir este Pregoeiro da referida decisão. 

Faço os autos subirem, devidamente instruídos, para apreciação do recurso pelo Secretário Municipal de Obras 

e Infraestrutura, na figura de autoridade competente. 

 

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2023. 
 

 

 

Guilherme Botelho Silva 

Pregoeiro 


