
Nova Lima, 14 de novembro de 2019.

Prezados Senhores,

Comunicamos a V. Sª. que o recurso interposto pela licitante  TRANSNORDESTINA

SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI foi julgado improcedente, conforme cópia da decisão em anexo. 

Atenciosamente,

Daniel Santana Soares
Pregoeiro



RESPOSTA A RECURSO INTERPOSTO

PREFEITURA DE NOVA LIMA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 364/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 179/2019

RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE TRANSNORDESTINA SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

O Pregoeiro do Município de Nova Lima, julga e responde o recurso interposto pela

licitante TRANSNORDESTINA SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI, com as seguintes razões de fato e de

direito:

Alega  a  recorrente,  em  síntese,  que  a  licitante  COOPERNOVA  –  Cooperativa

Novalimense de Transporte de Cargas e Pessoas não cumpriu a exigência editalícia descrita no item

8.1.1.1 alínea ‘g’ do instrumento convocatório, motivo pelo qual deve ser inabilitada. 

Os demais  licitantes tomaram ciência  do recurso interposto,  momento em que a

licitante COOPERNOVA – Cooperativa Novalimense de Transporte de Carga e Pessoas apresentou

contrarrazões alegando, em síntese, não ser empresa estrangeira,  motivo pelo qual,  não deveria

apresentar o documento exigido na cláusula 8.1.1.1 alínea ‘g’ do edital. 

Face aos argumentos apresentados, faz-se as seguintes considerações:

Consta no edital:



Nota-se  que  para  comprovar  a  regularidade  jurídica,  as  licitantes  deveriam

apresentar algum dos documentos exigidos nas alíneas ‘a’ a ‘g’ da cláusula 8.1.1, conforme a situação

da empresa.

Em atendimento da exigência editalícia supracitada, a COOPERNOVA -  Cooperativa

Novalimense de Transporte de Cargas e Pessoas apresentou:



Contudo, a recorrente entende que a COOPERNOVA deve ser inabilitada porque não

apresentou o documento exigido na alínea ‘g’  supracitada, e para tal,  deveria ter apresentado o

registro  junto  a  Organização  das  Cooperativas  Brasileiras  ou  na  entidade  estadual  competente,

conforme determina o art. 107 da Lei nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, a qual dispõe sobre a

Política NACIONAL de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas.

Conforme  disposto  na  alínea  ‘g’  da  cláusula  8.1.1.1,  empresas  ou  sociedades

ESTRANGEIRAS em funcionamento no Brasil  é que devem apresentar a documentação ali  exigida

para habilitarem-se no certame.

De acordo com o Estatuto apresentado pela recorrida, a cooperativa não é empresa

ou sociedade estrangeira, pois, foi criada no Brasil, mais precisamente em Nova Lima/MG.

Ademais, o atendimento a uma das exigências previstas na Cláusula 8.1.1.1 exclui o

cumprimento  das  demais,  haja  vista  que  são  pertinentes  à  natureza  jurídica  de  constituição  da

empresa, ou seja, se a licitante apresentou o registro comercial não tem que apresentar estatuto ou

contrato social, por total impossibilidade jurídica, pois, se trata de uma empresa individual. 



Deste modo, não caberia à recorrida apresentar o documento exigido no dispositivo

apontado pela recorrente.

Ressalta-se que não foi  exigido em nenhuma cláusula do edital  que Cooperativas

apresentassem o registro junto a Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual

competente.

Deste  modo,  inconteste  que  pelas  razões  apresentadas  pela  recorrente  não  há

fundamento para que seja declarada a inabilitação da cooperativa recorrida.

Pelas razões expendidas,  decido conhecer do recurso para,  no mérito,  negar-  lhe

provimento.

Submeto a referida decisão à autoridade superior.

Nova Lima, 14 de novembro de 2019.

Pregoeiro
Daniel Santana Soares

PREFEITURA DE NOVA LIMA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 364/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 179/2019



RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE TRANSNORDESTINA SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

Insatisfeita com a decisão que declarou a habilitação da COOPERNOVA – Cooperativa

de Transporte de Cargas e Pessoas, a empresa Transnordestina Serviços e Transportes Eireli interpôs

o presente recurso, por considerar que aquela descumpriu a exigência editalícia descrita na cláusula

8.1.1.1 alínea ‘g’.

Os demais  licitantes tomaram ciência  do recurso interposto,  momento em que a

licitante COOPERNOVA – Cooperativa Novalimense de Transporte de Carga e Pessoas apresentou

contrarrazões alegando, em síntese, não ser empresa estrangeira,  motivo pelo qual,  não deveria

apresentar o documento exigido na cláusula 8.1.1.1 alínea ‘g’ do edital. 

Passo a análise das questões arguidas.

A  documentação  exigida  na  cláusula  8.1.1.1  alínea  ‘g’  do  edital  deveria  ser

apresentada por empresas ESTRANGEIRAS EM FUNCIONAMENTO NO PAÍS.

Considerando que a COOPERNOVA – Cooperativa de Transporte de Cargas e Pessoas

é  uma  associação  de  cooperados  nacional,  criada  e  constituída  no  Brasil,  conforme  consta  no

Estatuto apresentado pela referida associação, inaplicável a exigência contida na letra “g” da cláusula

8.1.1.1.

DECISÃO: Isto posto, acolho as razões do Pregoeiro e julgo improcedente o pleito da

recorrente.

Cientifique-se e cumpra-se os atos decorrentes.

Nova Lima, 14 de novembro de 2019.



Vitor Penido de Barros

Prefeito


