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DECtlSÃO DO RECURSO ADMIN11S1'.RATIV0 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02612019 

Modalidade: PR.EGÃ0 PRESENCIAL Nº 004/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTOS {PALCO, SOM, GERADOR, ILUMIINAÇÃ0 DE EVENTO, 

BANHEIROS QUIMICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO 

DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE/PI. 

Trata-se de Recursos AdmlnlstraOvos Interpostos tempestlvamente contra 

decisões da Comissoo de Licitaçao, processe lioilatório de n~ 02612019, Pragao 

Presencial nº 004/2019, cujo objeto é a Contratação de empresa para o 

fome,cimento de equ ipamentos (pa co, som, gB!"ador, iluminação de evento, 

banheiros quím icos) para atender as necessidades do Município de sao Miguel da 

Baixa Grande/PI. 

Após o resultado do certame, realizada em 15 de Agosto de 2019 , a 

empresa LIDERANÇA CONSTRUTORA L TDA, apresenlou recurso. 

1 • DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 

Preliminarmente, o recurso int.erposto pela recorrente acima citada p reenche 

todos os pressupostos de admlssíbilldade. pois houve a prévia e fundamentada 

manifestaçao verbal da licitante. confonne devidamente consignado na ata da 

sessao. onde, registrou, motllladamente a sua lnt.enção de recorrer. 

Registra-.se que a sessão do pregão foi realLzada no dia 15/0SF2019 e as 

razões recu~ais escritas da rQCOrrente foram prolocolizad:a.s no dia 19/0812019, ou 

seja, dentro do prazo lega l de três dias üteis, nao havendo, assim, óbice ao 

conhecimento d o recurso. 

Por outro lado, as demais licitantes, não obstante serem Intimadas na 

sessão do dia 15108/2019 acerca da intençao de reci.rso. apresar de serem 

notificadas, a respeito das razões recursais d'8 recorrente, não apresentaram 

quaisquef oontrarrazões. 

Deste modo,, diante da inexistência de contrarrazões recursais passo à 

analise de mérito do recurso interposto. uma vez que se verifica a presença de 

legitimidade ad causam, do interesse de agir, do possibilidade jurídica do pedido, do 

inconformfSmo da recorrente 0 da 10mp0!o1ívidad0. 

Cabe regis trar que as peças foram interpostos tempestivamente, com fu1cro 

nc Art. 4", XVII I da lei 10.520/02. Portanto, passa-se à analise do pleito. 

li - DA ANÁUSE DE M~RffO DO RECURSO 

A recorrente sustenta que deve ser revista a decísao proferida na sessao de 

Julgamento do dia 15/08/2019, que considerou ausência de CNAE compallvel com o 

objeto do certame e Declaração de Concordata e Falência expedida com municiplo 

diferente do município sede da empresa licitante. 

A Classtflcacão Nacional de Atividades 5con0mlcas - CNAE Iniciou em 1994 

a foi regulamentado pelo IBGE - Insti tuto Brasileiro de Geografia e Estatislicas. 

Atualmente é regido pela Resolução IBGEJCONCLA N. 02/2010 e consiste 

em um inslrumenlo de padronizai;ao nacional dos códigos de atividade econômica, o 

qual é utl llzado para fins de estabelecimento de crllénos de enquadramento físca1. 

pois ldenttflca as atividades submetidas é regulamentaçao e tralamento trlbutérlo 

dlferenclado. portanto, a sua finalidade é posslbHltar o acompanhamooto fiscal pelos 

órgaos de Admlnlslraçêo Tributária. 

Assim, o CNAE nada mais é do que o método de padronização das 

atividades econômicas para fins de estabelecimento das políticas tributárias 

nacionais. O CNAE não se confunde, no entanto. com o objeto social das empresas, 

cuja previsão legal advém do art. 997, li do Cód igo Civil vigente. 

Mesmo porque, vario& podem 8l3f' os cri tério& para o estabelecímento dos 

CNAE's, veja-se: 
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PJU;.F.EITIJRA MUNICIPAL OE. SÃO MlGLIBL DA llAlXA OR.A.Nt>E. 
CNPJ (MI') N" 01.612.623/0001 --88 
1'r8ça da matri2.. n• 18 - 0:ntro. CEP 64.37S-000 - Sikr Miguel da B ilixa Gnmdc/PI. 
For," (86) 32116-0120 

"Não há, assim, qualquer padrllo pré-definido para a fixação da 
CNAE de uma empresa, havendo divergência entre as várias esferas 
da administração pública. se adlolado o faturamento como lato.
proponderanlB para deÍlnit a CNAE. pode haver casos em que 
empresas tenl'lam atividades que variam sua participação no 
falummento ao IOngo dO tempo. Seria um, caso, pOr exemplO, da 
eimpmsas qoo, vendem cõtnpuladõtes e ootãbõoks e ofetãoom 
servic;,os de m anutençoo e repam. A ati:vidade oomerci.il pode 
p rePQndert1r ~ o aeiviçQ e viçe-venj{I. 

Da mooma fom!a, se adotamios a quantidade de luncionérios oomo 
fator definidor da CNAE primário , podemos definir atividade d iversa 
Cla principal, haja vista que o número do lunCiOnatiOs noo 
necessatiamente define a atividade. Isso porque algumas alMdades, 
por sua naturera, demandam maior quantidade de m11o-do-obra, 
enquanl.o orulms não, oomo no caso da aÜ\iidades inteleduais, como, 
pot ex.emplO, a advocacia e COMultoria." (ArtigO: Não M, padrãO pr6-
dafiniêo para " fixação da GNAE. AcéS>oível no sile: 
htlp:/lwww.mniur.com .brf20110-nov-07/diverganciHR.-esferas-publicas
imDede·m-pad'rao-fixacao-coae) 

Em matéria da licitação, a, lal 8.666193 no seu ar1. 29, li. exige que o ramo de 

atividade do licitante seja compalivel com o objeto oontratual. Assjm resta 

nepessãrlo aue o licitante comnrove haver comoatibl1lldade entre o ramo eçonõm1lçg 
que atua e o objetoJicitado. 

É certo que o obj eto definido no contrato sociall das empresas estabelece a 

atividade aconõmlca que as mesmas podam explorar. E , em nosso pais, as 

empres.as pedem explora,r qualq,u81' au1,ldade econOmlca, desse que nGo seja 

expr&ssamente ilícita., oonfom,e assegura o ar1. 17 0 , da Constituição Federa l. 

D8b-te modo, a prove de pertinência entre e atirvidede eoonõmice 

dlesenvolvida pelo licitante oom o objeto lic itado pode ser e.xtralda diretamente dos 

CNAE's vi.nculados e cadastrados junto ao CNPJ da empresa ou, ainda, conforme 

as próprias atividades definidas no objeto do seu contrato social. 

Contudo, em ultima análise, se existente alg uma dúvida de quanta atividade 

eoonOmlca, deso-I1a em determinado C N!AE - cadastrado e vinculado ao CN1PJ da 

empresa - é compatível ou ncl:io com o objeto licitado, a, mesma pode e deve se,

suprida pela análise do próprio objeto do contrato social das participanles, pois este 

ultimo prevalece para fins de prova da atl\rldade econômica explorada pela empresa, 

alé mesmo efeitos tributár:ios. 

Nesse sentindo é o entendimento da própria Receita Federal: 

"EMENTA: SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO, INDEFERIMENTO. 
ATIVIDADE: VEDADA. PREVAI.SNCIA DO OBJETO SOCIAL 
SOBRE: O CODIGO DA CNAE:. O obl,SO IAAfJII Plf'I ffllto do 
certifiasl9 dt 111v:t1d• nanOrnle OIP!PCld\a PCtYIIOCA IObf:o 
o c(ldlqo da ÇNAI;. ~ insubsistente o Termo de lndefenmento de 
()pç:tlo pelo Sim ple$ N!i1cion<1I lilPOii>do num11 $Ul)Q$1.> b<l'5ie fétic:.I 
!ilnuncisd" neste último, qusndo o objeto 50ci.ll !ilponl.> Plilta outra 
realidade." (Acórdão n• 10-44919, de 09 de Julho de 2013), 

Sendo assim, o C NAE deve auxil iar na investigação da atividade eoonõmlca 

desenvolvida pelo licitante, contudo, em caso de dúvida, não deve ser tomado como 

prova absolula da com_palibífidade entre objeto liciilado e a alividade econõmica 

diesanvolvida pela licitante, COl'l808nte estabelece o A cordão do TClJ n" 42/2014. 

Veja-se: 

"Conside•sndo que disnle do decid"Jdo no precedente Acórdão 
11.203/201 1 - Plentirio, segundo o gupl o Cnae não dçverip 
19zlDh9- CPDltltYIE Dl9tfv9· para I lnabllltaslo om PC9CMl9 
llcltatórlo hllVlnslO OYtroA meto, de C9fflP!:9YlclO sll 
compattpmaaae ao ramo ae etuac.10 aa emoteaa com o 01>1010 
da licitação a exempk> o contrato aoclal. o Relator detemiinou a 
rea~;w~o de diligência oo SeniJc:IMG, com vi$1as ti oblençt!o de 
cópia do contrato social da licitante vencedora da llcítaçllo, bem 
assim, objellvando o envio d'o outras informa90os{ ... )" (TCU. 
Processo TC ri' 029,38012013-8. Acórdão n" 42/2014 - P1e11érlo. 
Relator: Ministro Augusto Sherman} (grilo nossos) 

Por conseguinte, exigir que as llcltantas lenhem um códligo CNAE especifico 

e pré-Oeterminado é limitar, injustificadamente, o caráter competitivo da Licitação, 

e impor à Administração Pública , por conseq)Jência, um preço mais elevado, fefindo 

de morte os principias da prevalência do Interesse Publico e da busca pela 

prop,osta mais vantajosa para a Admin.s:traçlo Publica, em igualdade de 

c:óndiçõas. 

Nessa linha ê o que prescreveu o Acórdão 1 .20(3/2011 - Plenário do TCU; 

·•rnc>osH'r aue uma emnreu partlc 'pag1e do certame com base 
ne:11:0 dOHlhe cadla·1tra• t •evar a n:prma ·extravagante a um11n 
rn,11° nltm do oecnHl'l0 , dllefovic I competnMd§de do 

..... """'-- -, 
certaoot, o que configura irregularidada ama. Além disso, e 
principalmente, a empresa (, .. ] apresentou seu Con.tirat.o Social, 
onde fica bastante claro que atua no ramo de transporte de 
passar,eiros e de cargas. 

Entendemos que o cadastro de atlviclades na Receita Federal do 
Brasil não é motivo suficiente para impedir a participação da 
empre&a, ainda mal& que tal çad~WO não era totalmente 
discrepante do oblero do certame. ceno que esse cadastro é 
uma imposição legal e deve estar alualizado, porém em nenhum 
momento há previsão legal para impedir uma empresa de 
participar em virtude ele uma d l'screp3ncla desse cadastro. 

Qiberia aos responsáveis a formação de juízo crilico com base em 
Iodas as informações apresentadas, gpeçiaTmeot, a liroPIU 
k;;tura do contrato Social da emprua repc,aentante. Com base 
nessas informaçties, e considerando que em lic,itaçlo as 
d'IIRPRlcOol Rditalfclll ÜYOID H[ ,rns,rpmtndaR a fim de a,rnnlir 
a corrc>etllMdade do certame. confom1e preceitua o parêgra1o 
(mico, art. 4 °, Anexo 1, Decreto n" 3.555/2000, n:10 haveria mollvos 
para impedir a participação <la empresa Dantas, oomo acabou por 
OCOl'f8t"' (TOU. Processo TC n• 010.459/2008-9, Aoôrdão n" 
1.20312011 - Plenário. Relator. Ministro José Múcio Monteiro) {grifos 
nossos). 

A té porque, nao hã na lei que rege o Pregão. multo menos na lei geral de 

llcltações, exigência expllcita de que o CNAE ou o objeto soolal da empresa 

comtemple exatamente o objeto llcltado, ou seja, nao se deve buscar aperias 

UTia descrição literal do objeto licitado no CNAE ou contrato social da 

empresa, mas apenas a comprovação de que hã uma pertinência. 

Hé de se evitar apenas díscrepancla evidente e flagra:rites, interpretando"se 

as normas editalícias de fonna a prestigiar sempre a ampl iação da dlsputa. 

Nesse diapasão, ao analisa o CNAE e até mesmo o objeto do contrato 

social de uma licitante e verificar que nã.o mencionam, com exatidão, aquela 

atividade pretendida pela Adml,111iatraçlo, ainda sim, uma atividade s imi lar pode 

&el' considereide aceite, desde aue pertinente ao objeto licitado. Pertinência indica 

por sua vez, relação,, adequa?º ao objeto licilado. 

O TCU também jã teve a o portunidade de exam inar a quesmo. Se nao, 

vejamos: 

·A particípação da empresa não foí aooíta pelo progosiro sob o 
argumento de que o seu CNPJ apresentava atividade incompatível 
com o objeto da licitação, referindo-se eo Código CNAE 
(Classitieaçao Naeional oe Atividades Eoonõmicas) cons1ante na 
Ficha Cadaslral de Pessoa Jurídica da rBprestmlante junto à Reoeita 
Federal. (., .) É certo que esse cadastro é uma imposição legal e deve 
estar atualizado, porém em nenhum momento há previsão legal de 
impedir uma empresa de parlicipar em virtude de uma discrepância 
desse cadastro. Caberia aos responsáveis a formação de Juízo crltíco 
com base em todas as infonnações apresentadas, especialmente a 
simples lell!Jra do CQntralO Socl;il da empl'8sa l'!lpreoontante.• 
{Acórdão n• 1203/2011 • PleRlliriol 

Desta,rte , os requisitos habilitatórios devem ser elaborados nos estritos 

trmites do art. 27 e seguintes da Lei nª 6 .666/93. E tais dispositivos nao amparam 

exigências habilitatórias pautadas nos códigos da CNAE. 

A Oedaraç.ão d e Con00<data e Falência expedida com município divergente 

do m u nicípio sede da empresa lic itante configura "erro materiar, ou seja, de pouca 

importência e que obviamente não compromete a validade da declaraçao. 

O "erro material" pode ser conceituado como o equlvooo ou inexatid:lo 

relacionado a aspectos objetivos como um cálculo e rrado , ausência de palavras. 

erros de digilaçao, troca de nome etc.. Afasia-se desse conceito , portanto, o 

entoodimento de um magistrado sobre determinada matéria . 

É o chamado erro de fácil oonstataçêo, perceptível à primeira vista, a olhos 

nus. Nao carece de m aior exame para detectar que hi!l um flagrante desacordo entre 

a vontade e o que de fa to foi expressado no documer,to. Não há necessidade de 

recorre< a interpretação de, concei to, estudo ou exame mais acurado para detectar 

esse erro; ele é percebido por qualquer pessoa. 

É o erro "grosseiro", manifesto. q ue não deve viciar o documento. Nesse 

caso repara-se o SITO material. 

Ademais, corroborando o e ntendimento acima exposto , tem-se que as 

normas que regem o processo lic itatório devem sempre ser inl.erpretedes em favor 

da ampliaçao da disputa entre os participantes, desde que nao comprometam o 

lnt.eresse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
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BsaadodoPiotul 
PJU;,F.EITIJRA MUNICIPAL OE. SÃO MlGLIBL DA llAlXA OR.A.NOE. 
CNPJ (MI') N" 0 1.612.623/0001 sl!S 
1'r8ça da matri2., n• 18 - 0:ntro. CEP 64.37S-000 - Sik> Miguel da Bilixa Gnmdc/PL 
Faa" (86) 32116-0120 

lll'o mesmo senlido, o:ilhem-se decisões do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul e Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 

E, ainda: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
LICITAÇÃO. PLANIILHA OE CUSTOS E FORMAÇ.ÃO DE PREÇO. 
CORREÇÃO OE IRREGULARIDADE. VALOR DA PROPOSTA NÃO 
ATIINGIDO. AUSÊNCIA DE PREJU(ZO. PRINCIPIO 00 
FORMALISMO MODERADO. - O cleferimanlo da m8did8 liminar em 
mandado da segurança exig.e a presença dos requisitos do inciso Ili 
do alt. 7" da Lei nº 12.016 /2009, oom as ressalvas do§ 'Z'. - O 
equívoco constante da planilha de custos e formaçllo de p,eço n(!o 
lnlerferiu na proposla, nem causou prejuízo à administração ou aos 
demais licitantes. - c»s8fVãncia do principio do formalismo 
moderado, oonsid1:1rando a inexistência de in'8gularidade qu1:1 maculei 
as condições de habiliação da impetrante. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO PROVIIDO, OE PLANO." TJRS. A.gravo de 
Instrumento 1'11" 70062996012, Vigésima Seg1mda Gamara C lvel. 
Tribunal de Justiça do RS. Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 
12/12/2014. Data de publicação: 17/12/2014 

"Niio 6 cabível excluir propostas vantajosas ou potencialmenta 
salisfatórias apenas por apmsentamm defeilos irrel'evantes ou 
porque o 'principio da isonomia' imporia tratamento die extremo rigor". 
A isonomia não obriga adoção da fonnalísmo irracional (Marçal 
Juslen Fillo) 

"Não se pode perder de \llsta que a finalidade precfpua da licitação é 
a esoolha da cortratação mais vantajosa para a, Admlnislração 
Püblíca e. pa r:a atingi-la. não pode o adm lnlslrador a ler •se à 
rigorismos formais exacerbados, a ponto de afastar possíveis 
interes~oos do certame, o que limitaria a competição e, por 
oonsegurnle, raduziria as oportunidades de escollla para a 
contrataç:io• 

Por sua vez, preconiza o§ 3° do al'tigo 43 da Lei nº 8.666193, qµe é possível 

Que a comissão de licitação ou autoridade superior, em Qualquer fo:1Se da licitação. 

promova dilig.ência destinada a esclarecer ou a complementar a iinstn,ção do 

processo, vedada, oontudo, a Inclusão posterior de documento ou Informação que 

deveria constar originariamente da proposta. 

IH - DA DECISÃO 

Diante do exposto, analisando a peça recursai e tomando por base os 

princípio da legalidade, impessoalidade, moralldac.1e, publlcldade e vincula~o ao 

instrumento oonvocalório, oonsiderando os ralos ap(esenlados e demaís 

rundamentos, julgo PR.OCEDEN'TE o pedldo formulado pela recorrente LIDERANÇA 

CONSTRUTORA LlOA, dando total provimenl.o ao recurso da recorrente, pelo que 

fica declarada como vencedora por apresentar a proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública. 

São Miguel da Baixa Grande/PI. 02.de Setembro de 2019. 

Maria Gesane de Moufll 

Pregoeira Oficial 

1-:STAOO DO PIAUI 
PHEFEITIJRA MUNICIPAL DH SÃO ros~ 00 PEIXE 
CNl'I Nº 06.554.000/0001-10 
Prnç;i lfelvldlo Nunes nº 405 -Centro - Foni, (89) 3554.1101 
n:P - 64.SSS-000 · São José do Pt'lxC - Plaui 
Email: pn:íelh1ramunlcip;alsjpt"lxe@holJn11ll.com 

Portaria n•028f2019 Slo José do Peixe - PI. 02 de Sc1cmbro de 2019. 

O Prefeito Munici~ de Sào J()SÇ do Pe,ixe - PI, no uso de suas 111ribuiçl>es 

HESOl.VE: 

Art. l" • Nomear Prur"-"IM:O ,te Sou;<'O Sollre.~. CPF 4SLS86.733-49. pa.ra o 

Cargo d.: Agçnte Comunitário de Sa.úoo do quadro dcfinilivo do Município de Sio José do 

Pci:..c. consoante aprovaçJ.o cm concurso püblico de provas nos lennos do Inciso li do Art. 3i 

d3 Cons1i1uição Federal de 198J.I e demais dísposilivos lcgai,s penínen1.cs a ma1éria. 

An. 2° - Revogada$ a.~ di$Jl()Si9i!es em çonttário a l)fCSCnle pon.ari11 entnini em 

vigor n3 da1a de S\13 publicaçilo. 

Cicn1ifique-,se. Publique« e a 

do ano de dois mil e dc7.cnovc. 

Ptefeito Municipal 

l,STI\IJO l>O l'IAl_ll 
l'l!Hl'Hl'mltl\ MUNICll'/\1, UH :;ho JO$Íi t>U rEIXH 
C:Nl'I N• O6.SS'I.0OU/UU0l-1O 
P r-.;1ç.1 1 h .. •lvid lo Num_..~ n-o 'IIOS - C:(•i'ltro- P'om.~ (09) J55-'1 .110J 
CH r - 64S:5.5•·000 . S:\n Jusê du i•~lxe- - Plnul 
l~m.111; p rcíc.·itu ram lJ nki J).'l lsJ1,,c,•xc@ hotni:i'.1 il .co tn 

·1·ERl\10 DE COMPRO:UISSO DE ross•: OE 

1_z"1•Çí"·ç.t1 ifr s,~u.!ígf, s,n,.rs;,ir 
N,o't'h! do Funcionâ.rio 

l'ili~.ç ,h>: Pni : Scba~li.lo Jol"! So<iros 

Mãe: M11rin das l:>orcs de Sousn Soorc.• 

No lurnlid:.,oo: S3o Jru;,! do l'd:<.c - PI 

Oorn de Na;,cinicnlo: 01110/1971 para e:.erccr cm cará1cr dclíni1ivo o C11Tgo de /\&enlc 

Çonmni1ário de Saúde. confom..c Ponaria de Nomc;1Çao n• 028/2019 de 02/09/2019. 

Aprus.:r11ou os documento,; exigidos por Lei: RG n• 1.171.618 SSP-PI. Ti1ulo de Elcit.or n" 

0 16S0060 1SS4, CPF ri' 451.SS6.733-49. Dcclar;içllo de 8cl1$. Dcclnraçllo de Funçlio e 

l)iplon,n. 

/los d<''" d ias do mês de sc1cmbro do ano de doi~ mil e dc,;cnovc. cm Silo José do Peixe - PI, 

ncsa:i Sccrct:lri:i de Plnncjamcn10 e Adn1inis.tmç:!\o~ cc;unparcccu Pn.111t: i.tr..t> de Sousa Snarc. ·C 

p,:r,1111~ o Sccretó.río. ap=cntou os documentos exigidos por l<:i e com promessn de bem 

cumpri r o~ d,:·vcrcs increntes a.o carço. bem como a c-tri.r'YÃ horóri;n :scn1a.no.l de 40h, .acs:s,umiu 

nc~u, d~tn :, íunç!ln de Agente Comunillltio de Saüdc. do Qundro de Pessoal da Sccn:l:irfa 

Municip:il de Saúde, que se 11cho ""So· p:,rn o qu.'11 íoi non,cado por nlodc 02/09/2019. do Sr. 

Prefeito Municíp:,I Valdemar do$ Somos D••rn•. pelo que foi m:ind:ulo lavmr o r,rc~ n•c 
h;nno de compromt.s~ e po.sse. que lido e :ichado çonfo.m1c. v.1:1.í nssin=tdo po·r Fru,u:i~·CQ 4.I<· 

.',~f,u,.-,, S,N.,rC.!t, 

~~ó!, oi' }Q~o.- ;õ.,o-c..o.-

Funcíomlrfo 


