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DECISÃO DE RECURSO  

 

 Vistos, etc. 

 

 Trata-se de recurso administrativo interposto, tempestivamente, pela 

empresa participante CHAPECÓ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS EIRELI 

EPP, tendo em vista não concordar com a habilitação da empresa GAUCHINHO 

MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA ME no processo administrativo nº 70/2019, 

edital de Pregão Presencial RP nº 47/2019, o qual tem por objetivo o registro de preços 

para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção mecânica da 

frota de veículos leves, utilitários, vans, minivans, micro ônibus, ônibus, caminhões, 

máquinas pesadas do município e todos os adquiridos, cedidos, emprestados e 

conveniados.  

No dia determinado para abertura dos envelopes de habilitação dos interessados, 

os envelopes de habilitação foram abertos para conferência da documentação de 

habilitação das empresas participantes, devendo os mesmos atenderem as condições 

exigidas para o edital.  

Em suma, alega a recorrente, em suas razões, que a empresa GAUCHINHO 

MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA ME, a qual foi vencedora do lote 5 do edital 

de licitação, o qual tinha por objeto a manutenção mecânica da frotas de máquinas 

pesadas, não possui em seu objeto social, assim como no comprovante de inscrição e de 

situação cadastral da Receita Federal do Brasil a atividade de prestação de serviço de 

manutenção mecânica  da frota de máquinas pesadas. 

As contrarrazões foram apresentadas pela empresa GAUCHINHO 

MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA ME, alegando que em seu cartão CNPJ 

emitido pela Receita Federal do Brasil consta a atividades de serviço de manutenção e 

reparação mecânica de veículos automotores, assim sendo apta para realização do 

serviço. 

É o relatório.  
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Decido. 

A recorrente busca a inabilitação da empresa GAUCHINHO MÁQUINAS E 

IMPLEMENTOS LTDA ME, pois não há no seu objeto social e comprovante de 

inscrição e situação cadastral da Receita Federal do Brasil a atividade de prestação de 

serviço de manutenção mecânica da frota de máquinas pesadas. 

A presente licitação na modalidade Pregão Presencial é regida pela Lei nº 

10.520/02, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, bem como seus princípios 

norteadores e demais legislações aplicáveis.  

Inicialmente cabe destacar que esta administração municipal trabalha dentro dos 

ditames legais e adota procedimentos que buscam a legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência e transparência. Tendo como objetivo trabalhar de 

acordo com as necessidades dos munícipes e de maneira proba.  

Alega a recorrente que a habilitação da empresa GAUCHINHO MÁQUINAS 

E IMPLEMENTOS LTDA ME é equivocada, tendo em vista que não há no seu objeto 

social e comprovante de inscrição e situação cadastral da Receita Federal do Brasil a 

atividade de prestação de serviço de manutenção mecânica da frota de máquinas 

pesadas. 

Não assiste razão o recorrente. 

O objeto social e atividade do comprovante de inscrição e situação cadastral da 

empresa GAUCHINHO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA ME é compatível 

com o objeto licitado, tendo em vista que sua atividade principal, inscrita no cartão 

CNPJ é “serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores”. 

Entende-se por automotor, segundo o dicionário brasileiro, “veículo com motor 

próprio, ou seja, capaz de produzir propulsão para que o mesmo se desloque”. Isso quer 

dizer que em seu cartão CNPJ a empresa está apta a prestar o serviço de manutenção e 

reparação de veículos. 

Ainda, como veículos automotores, define a Lei nº 6.729/79, alterada pela Lei nº 

8.132/90, em seu art. 2º que:  

“Art. 2° Consideram-se:                   (Redação dada pela Lei nº 8.132, de 

1990) 

[...] 

III - veículo automotor, de via terrestre, o automóvel, caminhão, ônibus, 

trator, motocicleta e similares;                   (Redação dada pela Lei nº 

8.132, de 1990) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8132.htm#art1
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IV - implemento, a máquina ou petrecho que se acopla o veículo automotor, 

na interação de suas finalidades;                    (Redação dada pela Lei nº 8.132, 

de 1990) 

V - componente, a peça ou conjunto integrante do veículo automotor ou 

implemento de série;                     (Redação dada pela Lei nº 8.132, de 1990) 

VI - máquina agrícola, a colheitadeira, a debulhadora, a trilhadeira e demais 

aparelhos similares destinados à agricultura, automotrizes ou acionados por 

trator ou outra fonte externa;                  (Redação dada pela Lei nº 8.132, de 

1990) 

VII - implemento agrícola, o arado, a grade, a roçadeira e demais petrechos 

destinados à agricultura;                      (Redação dada pela Lei nº 8.132, de 

1990) 

VIII - serviço autorizado, a empresa comercial que presta serviços de 

assistência a proprietários de veículos automotores, assim como a empresa 

que comercializa peças e componentes.                     (Incluído pela Lei nº 

8.132, de 1990) 

§ 1° Para os fins desta lei:                      (Redação dada pela Lei nº 8.132, de 

1990) 

a) intitula-se também o produtor de concedente e o distribuidor de 

concessionário;                    (Redação dada pela Lei nº 8.132, de 1990) 

b) entende-se por trator aquele destinado a uso agrícola, capaz também de 

servir a outros fins, excluídos os tratores de esteira, as motoniveladoras e as 

máquinas rodoviárias para outras destinações;                    (Redação dada 

pela Lei nº 8.132, de 1990) 

[...]” (grifei) 

 

A lei considera que veículos automotores são automóveis, caminhões, ônibus, 

trator, motocicletas e similares, portanto, juntando-se com a definição dada pelo 

dicionário de português que veículos são aqueles capazes de dar propulsão a si próprios 

para deslocamento, a descrição da atividade da empresa, sendo “serviço de manutenção 

e reparação mecânica de veículos automotores”, engloba todos os veículos, 

independente de tamanho. 

Para corroborar, o Tribunal de Justiça do Paraná entende: 

 
“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO.DPVAT. MORTE. 

ACIDENTE OCORRIDO COM TRATOR AGRÍCOLA. TRATOR 

CONSIDERADO COMO VEÍCULO AUTOMOTOR QUE SE 

SUBMETE À LEGISLAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. NEXO 

DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA A 

PARTIR DO EVENTO DANOSO.APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 

(TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1622866-5 - Arapoti -  Rel.: Desembargador 

Albino Jacomel Guérios - Unânime -  J. 22.06.2017)”. (grifei) 

 

Ainda, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, entende no mesmo sentido:  

 
“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT. FALECIMENTO DA VÍTIMA. ATROPELAMENTO 

POR MÁQUINA AGRÍCOLA – COBERTURA. DESNECESSIDADE DE 

O ACIDENTE TER OCORRIDO NO TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O seguro DPVAT é 

destinado ao ressarcimento de danos causados por veículos automotores 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8132.htm#art1
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8132.htm#art1
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terrestres, no que se enquadram os equipamentos agrícolas passíveis de 

transitar em vias terrestres, conforme entendimento no Superior 

Tribunal de Justiça. Para que a indenização seja devida, basta a 

comprovação dos danos pessoais, não se exigindo que tenham sido causados 

no trânsito. Na hipótese, o atropelamento da vítima em um terreno baldio, 

com seu posterior falecimento, enseja o pagamento da indenização do seguro 

obrigatório. (TJMS. Apelação Cível n. 0807738-71.2015.8.12.0001,  Campo 

Grande,  4ª Câmara Cível, Relator (a):  Des. Odemilson Roberto Castro 

Fassa, j: 14/12/2016, p:  15/12/2016)”. (grifei). 
 

Diante disso, não resta dúvida de que a atividade descrita no cartão CNPJ da 

empresa GAUCHINHO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA ME como sendo 

“serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores” demonstra que 

ela atende à solicitação do edital para prestar o serviço elencado no lote 5 do edital de 

licitação. 

Diante do exposto, recebo o recurso, por ser tempestivo, no entanto 

considerando a possibilidade apenas de reconsideração, DECIDO POR MANTER A 

HABILITAÇÃO da empresa GAUCHINHO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

LTDA ME, por atender os requisitos do edital de licitação. 

De outro norte, ao encaminhamento à autoridade competente: OPINO À 

AUTORIDADE SUPERIOR/COMPETENTE PARA QUE ADOTE O 

INDEFERIMENTO DO RECURSO, E, POR CONSEGUINTE manter a habilitação da 

empresa GAUCHINHO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA ME, por atender 

os requisitos do edital de licitação, conforme fundamentação desta pregoeira. 

 

Coronel Freitas, SC, 02 de agosto de 2019. 

 

 

 

CAROLINA ROSALEN PIVA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES (DEC. 8.320/2019) 

DIRETORA DE COMPRAS 
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PROCESSO DE COMPRA N° 70/2019 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 47/2019 

 

DECISÃO AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

Adoto fundamentos relatados pela Pregoeira, decido por receber o recurso, vez 

que apresentado de forma tempestiva.  

Com relação o mérito, vislumbra-se que a empresa recorrente não tem razão, 

pois não comprova que a empresa habilitada não atende os requisitos do edital de 

licitação, portanto a habilitação da empresa GAUCHINHO MÁQUINAS E 

IMPLEMENTOS LTDA ME é a medida que se impõe.  

Dessa forma, DECIDO por adotar a opinião da Pregoeira, pelos fundamentos 

expostos, dando improvimento ao recurso interposto e, consequentemente, 

HABILITANDO a empresa GAUCHINHO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

LTDA ME.  

Encaminhe-se ao setor competente para dar prosseguimento nos trâmites 

licitatórios.  

 

Coronel Freitas – SC, 05 de agosto de 2019.  

 

 

IZEU JONAS TOZETTO 

Prefeito Municipal. 

 

 


