
De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: RECURSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 041/2020
Para : LÍDIO FAGUNDES <comercial.pluservice@gmail.com>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: RECURSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020

ter, 30 de jun de 2020 14:13

Recebido!

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "LÍDIO FAGUNDES" <comercial.pluservice@gmail.com>
Para: rjayme@tjgo.jus.br, "claudio silva" <claudioviena@gmail.com>, "CLAUDIO JUNIOR"
<comercial@plusservices.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 30 de junho de 2020 14:00:46
Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020

Rogério Jayme, boa 

Em anexo segue o RECURSO ADMINISTRATIVO para PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020.

Por favor acusar recebimento.

-- 
LÍDIO FAGUNDES
COMERCIAL
Celular: 62 99868-2220
Telefone/Fax: (62) 3277 - 5285  



 
 

 
Telefone: 62 3277-5285                 E-mail: comercial@plusservices.com.br 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DESIGNADO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL DE 

LICITAÇÃO N.º 041/2020 PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. 

 

 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 201908000182945 

ILMO. SENHOR: ROGÉRIO JAYME 

 

 

 

  PLUS SERVICE EIRELE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 

05.488.891/0001-90, com sede na Avenida Dona Maria Cardoso, quadra 26, lote 04, Sobreloja “B” 

Jardim Luz Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74915-520, Telefax: (62) 3277-5285, Endereço 

Eletrônico: comercial.pluservice@gmail.com, neste ato representada por seu representante 

legalmente constituído, com fundamento na Lei de Licitações e legislação correlata, bem como nos 

termos dispostos no próprio instrumento convocatório, que ao final assina, vem, respeitosamente e 

tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, interpor, o presente 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

  Contra os termos da decisão administrativa, da lavra do Sr. Pregoeiro, que 

indevidamente considerou habilitada e classificada na 1.ª posição, a empresa R B F 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, requerendo, para tanto o processamento das razões de 

fato e de direito a seguir elencas, com o firme intuito de demonstrar existirem fartos elementos a 

determinarem a sua integral retificação como forma de inteira justiça. 

 

I- DA TEMPESTIVIDADE 

 

 O Pregão Eletrônico n.º 041/2020, fora realizada no dia 16 de junho de 2020. Nos termos do 

Edital item 63, a Recorrente, terá 3 (três) dias úteis, para apresentar as razões do recurso, iniciando 

a contagem no dia 26/06/2020, excluindo os dias 27 (sábado); 28 (domingo); sendo o prazo fatal dia 

30/06/2020 (terça-feira), razão pela qual deve ser conhecido por ser tempestivo. 

 

2- FORMA DE INTERPOSIÇÃO 

 

about:blank
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 Consoante, o Item 63 do Edital, será admitida apresentação das razões de recursos, por 

intermédio de e-mail: “Após declarado o vencedor, o sistema abrirá opção para os proponentes 

recorrerem das decisões do Pregoeiro podendo fazê-lo por um período de 24 (vinte e quatro) horas, 

manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar 

memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, necessariamente via e-mail e em extensão “pdf” bem com em 

texto editável, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas, para, querendo, apresentarem 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do término do prazo da recorrente”. 

(sem grifos no original) 

 

3- SÍNTESE FÁTICA 

 

  A empresa recorrente, participou do processo licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico, do Tipo Menor Preço Global – Edital de Licitação N.º 041/2.020, tendo como objeto, “a 

prestação de serviços de mão de obra terceirizada de motorista executivo com habilitação na 

categoria ‘D’ e encarregado de motorista sob demanda, incluindo fornecimento de uniformes, 

visando atender as necessidades institucionais do Poder Judiciário do Estado de Goiás”, nos termos 

do item 1. ‘objeto’. 

  Tal instrumento convocatório trouxe regras claras e objetivas para a habilitação das 

empresas interessadas em disputar esse certame. 

 

  O procedimento licitatório, conforme disposições fixadas no Edital, é regido pela Lei 

Federal n.º 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 

147/2014, Dcretos Federais de n.º 3.555/2000 e 3.693/2000, Decreto Estadual 7.468/2011 e, 

subsidiariamente, às normas da Lei Federal n.º 8.666/1.993 e Lei Estadual n.º 17.928/2012, em 

atendimento ao processo administratvio de n.º 201908000182945, nos termos do ‘preâmbulo’. 

 

  Na fase de lances, após a classificação das licitantes, a empresa R B F 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, ofertou o menor lance, sendo classificada na 1.ª posição. 

 

  Deste modo, com o escopo único de firmar Contrato Administrativo com o referido 

ente público, a recorrente participa do procedimento licitatório, inclusive ofertando EXCELENTE 

CONDIÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA para a execução do objeto, tendo em vista sua vasta e bem 

sucedida experiência no segmento ora licitado. 

  Todavia, como se demonstrará nas seguintes linhas, o mesmo não se pode afirmar 

com relação à recorrida, empresa declarada vencedora, tendo em vista o vasto rol de irregularidades 

e inconsistências verificadas em relação à documentação de habilitação, vez que não foram 

corretamente apresentadas, o que demanda imediata retificação da decisão administrativa. 

 

4- PRELIMINAR – NULIDADE DO EDITAL 

 

  Consta no Edital que:  
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“O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por intermédio de seu 
Pregoeiro, designado pelo Decreto Judiciário nº 184/2020, datado de 
28/01/2020, torna público para conhecimento dos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, sob a forma de execução indireta, conforme disposições 
fixadas neste Edital e seu(s) anexo(s). Tal procedimento licitatório 
obedecerá, integralmente, à Lei Federal n° 10.520/2002, Lei 
Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, Decretos Federais de nº 3.555/2000 e 3.693/2000, Decreto 
Estadual nº 7.468/2011 e, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 
8.666/1993 e Lei Estadual nº 17.928/2012, em atendimento ao 
processo administrativo de nº 201908000182945”. (sem grifos no 
original) 

 

  Entretanto, fora inserido no sistema – Licitações-E, que o tipo de disputa seria regido 

pelo “Decreto N.º 10.024 – Modo de disputa aberto e fechado”, não constante nos termos do Edital, 

senão vejamos: 

 

  O Edital é claro e vincula todos os licitantes. É a lei da licitação no caso concreto, não 

sendo facultado à Administração usar de discricionariedade para desconsiderar determinada 

exigência ao instrumento convocatório. 

  Acerca do princípio da vinculação, transcrevo lição de Hely Lopes Meirelles: 

“Vinculação ao edital: a vinculação ao edital é princípio básico de toda 

licitação. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a 

forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do 

procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do 

estabelecido, ou admitisse documentação e propostas em desacordo com 

o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos 

seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu (art. 

41). 

Assim, estabelecidas as regras do certame, tomam-se inalteráveis para 

aquela licitação, durante todo o procedimento. Se no decorrer da licitação 

a Administração verificar sua inviabilidade, deverá invalidá-la e reabri-la 

em novos moldes, mas, enquanto vigente o edital ou convite, não poderá 

desviar-se de suas prescrições, quer quanto à tramitação, quer quanto ao 

julgamento.” (in Direito Administrativo Brasileiro. 42ª Edição. São Paulo: 

Malheiros, 2016, pág. 320). 
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  Assim, por decorrência dos princípios do formalismo e da vinculação ao 

instrumento convocatório, todas as fases do certame licitatório devem obedecer rigorosamente o 

Edital, sob pena de nulidade, conforme orienta a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás. Confira-se: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE 

URGÊNCIA DEFERIDA DIANTE DA PRESENÇA DOS AUTORIZATIVOS. 

DECISÃO MANTIDA. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL DE 

LICITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DA 

CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INOCORRÊNCIA. (…) 3- 

O procedimento licitatório deve observância aos termos do edital, 

pois, do contrário, haverá manifesta afronta aos princípios da 

legalidade, isonomia e vinculação ao edital, que são basilares de toda 

licitação. (…) 5- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5311676-

28.2018.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara 

Cível, julgado em 20/03/2019,Dje de 20/03/2019) (sem grifos no 

original) 

 

  A Corte máxima de Contas, inclusive, define que, se as regras já estavam definidas, 

não poderá o gestor agora criar uma situação nova, à surpresa dos licitantes, vejamos. 

 

“Ao administrador público não é permitido decidir com base em premissas 

obscuras ou desconhecidas, principalmente quando sua decisão afeta 

terceiros. Uma vez definidas as regras, em especial no caso de licitação, não 

pode o gestor criar situação nova, que possibilite a alteração das condições 

oferecidas por licitante, e alheia aos termos do edital.” (TC 13662/2001-1- 

Relator Ubiratan Aguiar). 

 

  Como visto, o procedimento licitatório deve observância aos termos do Edital, pois 

do contrário, haverá manifesta afronta aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao seu 

regramento, que são basilares de toda licitação. Nestes termos requer a nulidade do mesmo, eis que 

baseado em legislação estranha ao Edital de licitação. 

 

5- DAS FALHAS COMETIDAS PELA RECORRIDA R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 

EIRELI  

 

  A decisão administrativa necessita ser urgentemente retificada, para que o bem 

maior tutelado na administração pública seja protegido. 

  Em detida análise à documentação apresentada pela empresa recorrida, foram 

identificadas inúmeras falhas e inconsistências, de caráter INSANÁVEL, conforme apontamentos 

específicos, abaixo transcrito. 
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6- ITENS NÃO SATISFATORIAMENTE ATENDIDOS PELA RECORRIDA, EM DESOBEDIÊNCIA 

AO CONTIDO NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2020. 

 

• DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO DA EMPRESA RECORRIDA: 

  A licitante R B F Empreendimentos e Serviços LTDA NÃO ATENDEU aos comandos 

dispostos no preâmbulo do Edital, quanto habilitou-se no certame licitatório em 16 de junho de 2020, 

apresentando CERTIDÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE GOIÁS em 23 de 

junho de 2020, portanto, intempestiva. 

 

  Consta no Edital no “item 50.2, alínea ‘e’, que a Empresa licitante deverá 

demonstrar a regularidade Fiscal Estadual, nos seguintes termos: 

(...); 

e) prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás, 
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás; (...); 

 

  Observa-se que a regularidade fiscal das empresas participantes de uma licitação, a 

ser comprovada mediante Certidões, é requisito exigido na Lei Estadual nº. 17.928/2012 (Dispõe 

sobre normas suplementares de licitações e contratos pertinentes a obras, compras e serviços, bem 

como convênios, outros ajustes e demais atos administrativos negociais no âmbito do Estado de 

Goiás); na Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações), verbis: 

Lei Estadual nº. 17.928/2012: 

Art. 88. Em complemento à documentação referente à habilitação 

estabelecida no art. 27 da Lei federal nº 8.666/93, deverá ser também 

exigida prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de 

Goiás. 

 

Lei Federal nº 8.666/93: 

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a: 

(...)  

IV – regularidade fiscal e trabalhista; 

 

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 

conforme o caso, consistirá em: (…) 
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III – prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na; 

forma da lei; 

(...) 

 

  No que atine à apresentação intempestiva da documentação, de clareza solar a 

vedação contida no artigo 43, §3º, da Lei 8.666/93: 

 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos 

seguintes procedimentos: 

[...] 

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, 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. (sem grifos no original) 

 

  Calha assinalar que a empresa recorrida detinha conhecimento do teor da exigência, 

ou seja, deveria cercar-se dos devidos cuidados e buscar obter o documento – CERTIDÃO DE DÉBITO 

INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE GOIÁS – no prazo adequado, sendo evidente que a 

apresentação extemporânea não cumpre a exigência editalícia. 

  Portanto, Ilustre Pregoeiro, a regularidade fiscal dos licitantes devem ser 

comprovadas por meio da juntada das certidões válidas e vigentes, na forma dos artigos 88, da Lei 

Estadual nº. 17.928/2012, e 29, da Lei Federal nº. 8.666/93, exigências não observadas pela empresa 

recorrida, que apresentou a CERTIDÃO, intempestivamente. 

• DOCUMENTOS APRESENTADOS EXTEMPORÂNEOS – MICROEMPRESA; 

 

  Consta no Edital no “item 50.3, alínea ‘L’ e “O’, nos seguintes termos: 

 

l. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, 
empresa de pequeno porte e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 
igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 
(...); 
o. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 
seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 
6presenta-los em desacordo com o estabelecido no Edital. (sem grifos 
no original) 

 

  Vejamos o procedimento, conforme definido na Lei 123/06 (com as alterações da 

Lei Complementar nº 147/14): 
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“Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

administração pública, para a regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa”. (sem grifos no original) 

 

  Portanto, na modalidade pregão, o procedimento deve ser o seguinte: 

  A microempresa deverá apresentar TODOS os documentos de regularidade fiscal, 

ainda que qualquer deles apresente restrição, conforme o caput do artigo 43:“…deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição”. (sem grifos no original) 

  A não apresentação na INTEGRA”, configura violação ao artigo 43 da LC 123/06 e, 

portanto, inaplicável o disposto no § 1º. Consoante dispõe o caput do artigo 43, deverão ser 

apresentados todos os documentos de regularidade fiscal. A falta de um deles não permite que a 

microempresa tenha prazo para regularizar sua falha. Ou seja, o disposto no § 1º do artigo 43 só 

concede prazo de regularização para a microempresa (ou empresa de pequeno porte) que 

efetivamente apresente o documento de habilitação com restrição. 

 

• NÃO CONSTA NO OBJETO SOCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO MOTORISTA – NÃO 

ATENDIMENTO DO ITEM 50.3 DO EDITAL 

 

  A empresa recorrida, não cumpriu com o item 50.3 do edital em referência, uma vez 

que era necessário para participação, que o ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, apresentando o Edital as seguintes exigências: 

 
“a. Comprovação de aptidão para desempenho da atividade por meio de 
um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, atuante no mercado nacional, 
comprovando desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de 
Referência”; 
 

b. Para atender a exigência acima, deverá ser comprovada, no somatório 
dos atestados, a execução de serviços similares equivalente ou superior a 
50% do número de postos de trabalho a serem contratados; 
 
e. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 
social vigente; 
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f. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na 
prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos 
diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 3 (três) anos serem 
ininterruptos; 

 

  No que tange a Qualificação Técnica, a documentação solicitada deve contemplar as 
exigências da Lei de Licitações 8.666/93, em seu Art. 30: 
 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

c- (...); 

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos; 

(...) 

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste 
artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, 
limitadas as exigências a: 

 
  Por oportuno, é bom de ver a balizada doutrina do mestre Marçal Justen Filho, in 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Editora Dialética, 6ª Ed., São Paulo, 
1999, ao asseverar que a expressão “qualificação técnica” tem grande amplitude de significado, e 
continua, é evidente ser impossível eliminar o risco de a pessoa contratada revelar-se incapaz 
tecnicamente de executar a prestação devida. Ao estabelecer certas exigências, a Administração busca 
reduzir esse risco. Configura-se uma presunção: a comprovação da qualificação técnica, na fase de 
habilitação, induz que o sujeito, se contratado, disporá de grande probabilidade de executar 
satisfatoriamente as prestações devidas. Ou, mais precisamente, a ausência dos requisitos de 
capacitação técnica, evidenciada na fase de habilitação, faz presumir que o interessado 
provavelmente não lograria cumprir satisfatoriamente as prestações necessárias à satisfação 
do interesse público. A fixação das exigências de qualificação técnica é muito relevante. Não se pode 
fazer em termos puramente teóricos ou burocráticos. A relação de encargos tem de cumprir a função 
que justifica sua instituição”. (sem grifos no original) 
 
  Assim, resta evidente que é inconcebível que a recorrida seja a vencedora do 
presente certame, pois não há aptidão para exercer a atividade objeto do contrato. 
 
  Ora Senhor Pregoeiro, está o requisito explícito no Edital que só poderiam participar 
do certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, 
conforme o item 50.3 do mesmo, requisito este que não foi cumprido pela Empresa recorrida, objeto 
do edital, ferindo assim, o Princípio da vinculação ao Instrumento Convocatório, conforme Art. 5º, II, 
CF c/c 3º da lei 8666. 
 

• DAS IRREGULARIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA RECORRIDA. 
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  Ao se fazer uma profunda análise dos valores contidos na planilha de formação de 

preços apresentados pela recorrida, verificou-se que houve violação do Item 47 do Edital, senão 

vejamos: 

 

47. Será desclassificada proposta manifestamente inexequível, assim 
entendida a que apresente valores unitário ou global simbólicos, irrisórios 
ou de valor “zero”, incompatíveis com os preços de mercado. 

 

  A Empresa recorrida, não seguiu o Caderno sobre a Composição dos Custos dos 

Valores Limites Serviços de Limpeza e Conservação, senão vejamos: 

• O Sub módulo 2.2 (GPS), deve ser calculado sobre o Módulo 1 (Remuneração) + Sub módulo 

2.2 (GPS, FGTS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES). A empresa calculou apenas sobre o Módulo 1 

(Remuneração). Dados  

 

• A Alínea C do Módulo 3 (Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado) é calculado 40% 

sobre o FGTS, ou seja, 40% x 8% = 3,20%;  

 

• Observa-se que a empresa recorrida cotou apenas 0,02%, ao passo que o correto é de 3,20% 

de acordo com o Caderno acima especificado. 

 

 

  Ressalta-se, que o percentual de 10% (dez por cento) da contribuição social não 

existe mais, somente os 40% FGTS, nos termos acima delineado. 

• A alínea B, do sub módulo 2.1 TEM que ser o percentual de férias mais 1/3 constitucional, ou 

seja, 11,11% ou 12,10% (este percentual porque é a retenção para conta vinculada). Sendo 

assim o total do sub módulo 2.1 fica em 19,44% ou 20,43%, o que impactará no sub módulo 

2.2, pois como relatei acima, este sub módulo DEVERÁ ser calculado sobre a REMUNERAÇÃO 

+ SUBMÓDULO 2.1. 

 

• A alínea “A” do sub módulo 4.1 é calculado da seguinte forma: o total do sub módulo 2.1 

(19,44% ou 20,43%) dividido por 12, que dará um percentual de 1,62% ou 1,70%; 

 

 

• O valor apresentado para “Custos Indiretos” não dá para cobrir as despesas com a 

administração do contrato, pois se multiplicar (planilha linha 108 – ‘h’) o valor de R$ 10,91 

pelo número de motoristas, chega-se ao valor de R$ 621,87 (seiscentos e vinte e um reais, e 

oitenta e sete centavos), que não cobre: 
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1. Administração central; 

2. Exames periódicos; 

3. Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido; 

4. IRPJ e outros custos. 

 

• Não cotou Auxílio Funeral – Cláusula 11ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020; 

senão vejamos: 

“No caso de falecimento do seu empregado, as empresas concederão um 
Auxílio Funeral no valor equivalente a R$ 1.857,30 (Um mil, oitocentos e 
cinquenta e sete reais e trinta centavos), corrigidos pela inflação indicada 
pelo Governo, na data do falecimento, ao dependente do falecido, 
habilitado em documento expedido pelo INSS, de acordo com o parágrafo 
único do artigo 2° do Decreto 85.845, de 26/03/1981. Ficam isentas de 
pagamento, deste auxílio, as empresas que mantiverem Seguros de Vida 
para seus empregados”. 

 

  Em análise a documentação juntada pela recorrida, verifica-se que, descumpriu as 

condições do Edital, pois após verificação dos encargos e custos, os mesmos estão fora dos 

parâmetros legais, e não pode ser suportado pela proposta apresentada. 

  Nos termos apresentados, comprova-se não ser a proposta mais vantajosa para 

Administração, pois além de conter vícios insanáveis, está em desacordo com as normas do Edital, 

não pode assim uma Empresa concorrente beneficiar-se de um erro, já que não há que se falar em 

proposta mais vantajosa quando essa vantagem é obtida por meio de descumprimentos de preceitos 

legais, bem como afronta a termos do edital. 

  Não há mais que se falar em diligência visando sanar erros ou vícios, pois o prazo 

para tais diligências decai, quando a proposta apresentada é tida como aceita, mesmo que elaborada 

de forma diversa e equivocada, pois deve ser desclassificada a proposta que não atender as exigências 

formais essenciais para o perfeito cumprimento de ato praticado pelo Administrador Público, aceitar 

uma proposta de preço depois de detectada um erro essencial, é o mesmo que concordar e homologar 

tal erro em prejuízo à terceiros. 

 

  Ademais, pelo princípio da isonomia requer para a sua concretização regras 

objetivas, claras, certas e previamente estabelecidas. É que somente assim tanto a Administração 

Pública quanto os particulares saberão de antemão as permissões e proibições da competição. 

  Com isso, dessume-se outro valor importante ao cumprimento do princípio da 

isonomia, que é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Em razão deste princípio, os 

atores do procedimento licitatório, Administração Pública e particulares, estão inexoravelmente 

submetidos às regras contidas no Edital. 

  A Lei n. 8.666/93, que traça as normas gerais de licitação – com amparo no art. 22, 

inciso XXVII, da Constituição Federal –, estabelece, em seu art. 3°, caput, as finalidades da licitação: 

Art. 3° - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
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será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. [...]. 

 

  Nos termos demonstrados a empresa licitante declarada vencedora não obedeceu 

aos ditames descritos em Edital. E é sabido que depois de todos os processos preliminares, tendo-se 

sobretudo definido o objeto da licitação, a Administração deve definir os documentos a serem 

apresentados pelos licitantes para a habilitação, e sua forma de apresentação formal e, garantindo a 

ISONOMIA, LEGALIDADE, MORALIDADE E COMPETITIVIDADE dos processos licitatórios, de acordo 

com Inciso VI do art. 40 da Lei 8.666/93. Contra fatos não há argumentos, o edital faz lei entre as 

partes. E deve ser respeitado e rigorosamente atendido, sob pena de desclassificação. 

 
  A propósito, cumpre trazer à baila a natureza jurídica do edital. 
 
  CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, com percuciência, leciona que “... o edital 
constitui-se no documento fundamental da licitação. Habitualmente, se afirma, em observação feliz, que 
é a sua ‘lei interna’. Com efeito, abaixo da legislação pertinente à matéria, é o edital que estabelece as 
regras específicas, de cada licitação”1. (Sem grifos no original). 
 
  Na mesma esteira, é a lição do saudoso jurista HELY LOPES MEIRELLES: “O edital é 
a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tantos os licitantes como a 
Administração que o expediu”2. (Sem grifos no original). 
 

 Como devidamente demonstrado, a recorrida NÃO CUMPRIU importantes e imprescindíveis 

obrigações contidas no Instrumento Convocatório, o qual não impugnou e, portanto, tornou-se lei 

entre as partes. 

 

 Repisa-se, inclusive, que a recorrida, NÃO ATENDEU AOS COMANDOS EDITALÍCIOS DE 

HABILITAÇÃO, conforme exigido no Edital, sendo que dessa forma, não haverá condições de 

identificar e categorizar como compatíveis e fiéis à oferta apresentada, razão pela qual, não restará 

outra alternativa, senão a desclassificação da mesma pelo conjunto de falhas apontadas. 

 

 Portanto, em estrita correlação com o disposto no instrumento convocatório, seus anexos e 

relacionados, revela-se a INSUFICIÊNCIA TOTAL E ABSOLUTA de atendimento aos quesitos 

obrigatórios para satisfazer a demanda da Administração. 

 

7- PEDIDOS 

 Por todo o exposto, REQUER: 

 

 
1 In Curso de Direito Administrativo. 21. ed. SP: Malheiros, 2006, p. 556. 
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 266. 
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a)  O recebimento e o processamento do presente recurso, por ser tempestivo. 

b)  Seja declarado NULO o Edital de Licitação N.º 041/2020, uma que vez que  inserido no 

sistema que o tipo de disputa rege pelo “Decreto N.º 10.024 – Modo de disputa aberto e fechado”, não 

constante nos termos do Edital. 

b)  Em não sendo declarado NULO o certame, requer a retificação da decisão administrativa 

que habilitou e classificou a ora recorrida R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, posto que 

devidamente comprovada a total e absoluta ausência de demonstração e elementos suficientes para 

seu embasamento, devendo a licitante ser eliminada do certame, no firme intuito que sejam 

observados os Princípios Basilares, norteadores dos procedimentos administrativos. 

c) Caso não sejam esses os entendimentos desta Administração, o que se faz por 

argumentar, requer-se desde já a remessa do presente Recurso Administrativo à Autoridade 

Superior, para que apresente seu parecer final sobre a questão. 

 Assim REQUER, a empresa recorrente o deferimento dos pedidos formulados, procedência 

total do presente RECURSO. 

 Neste Termos, Pede deferimento.  

 

Aparecida de Goiânia – Goiás, 30 de junho de 2.020. 

       
PLUS SERVICE EIRELE 

LÍDIO DE MIRANDA FAGUNDES FILHO 
COMERCIAL. 

 







De : Juridico | Grupo Dual <juridico@grupodual.com.br>
Assunto : Interposição de Recurso

Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Interposição de Recurso

ter, 30 de jun de 2020 12:31
1 anexo

Bom dia, 
Segue recurso referente ao Pregão Eletrônico 041/2020. Seguimos em contato. 

-- 
Julia Fontinhas
Depto Jurídico 
(98) 98229-2077 

Recurso TJGO.pdf
1 MB 
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS. 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2020  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 201908000182945 

 

 

RAZÕES DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO PREGOEIRO QUE DECLAROU 

VENCEDORA DO CERTAME A  R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP. 

 

RECORRENTE: INFINITY LOCAÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA. 

 

 

 

A empresa INFINITY LOCAÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 

23.098.439/0001-02, localizada na Av. dos Holandeses, nº 02, Ed. Tech Office, sala 1216, Ponta 

d’Areia, São Luís – MA, CEP 65076-380, por intermédio de seu representante legal, Senhor FELIPE 

COSTA DUAILIBE, portador da Cédula de Identidade nº 16856372001-2 e CPF 033.123.913-26, 

vem, respeitosamente, apresentar as RAZÕES DO RECURSO, interposto contra decisão do 

pregoeiro que declarou vencedora a empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 

EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 09.193.807/0001-62, da Licitação 

na modalidade Pregão Eletrônico nº 041/2020, promovido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE GOIÁS, amparada pelo artigo 5°, inciso LV da Carta Magna de 1988 e Art. 4°, inciso 

XVIII da Lei 10.520/2002, e Item 63 do Edital, para que seja dado o devido provimento. 

 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

                      

                         São Luís (MA), 29 de Junho de 2020. 

 

 

 

 

 

Felipe Costa Duailibe 

Diretor Comercial 
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RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

RECORRENTE: INFINITY LOCAÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA 

 

PREGAO ELETRÔNICO N.º 41/2020 

 

 

PRELIMINARMENTE 

 

Requisito Procedimental Demonstração da Tempestividade do Presente Recurso 

Administrativo: 

 
Antes de passar a discorrer ponto a ponto sobre o objeto do vertente recurso, o que será 

argumentado na narração dos fatos e dos direitos da recorrente, sobreleva-se ressaltar que a norma 

processual administrativa aplicável ao caso em tela Lei 10.520/2002 dispõe, em seu Art. 4°, inciso 

XVIII, que qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, manifestar sua intenção de recorrer, 

quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar suas razões recursais. "in verbis": 

 
"Art. 4 A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 
observará as seguintes regras: 
(..) 
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) 
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a 
correr do término do prazo do recorrente) sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos;".  
 
 

Verifica-se, portanto, que a legislação supra é similar ao Direito Processual, entendendo-

se que a parte necessita, sob pena de decadência, manifestar seu interesse recursal, após a 

declaração do vencedor, quando será oportunizado o prazo para apresentação de suas razões por 

escrito. Dita disposição é repetida nos itens editalícios em comento. 

 
Consoante o disposto no Art. 110, da Lei Federal nº 8.666/1993, na contagem dos prazos 

estabelecidos, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia de vencimento. 

 
Nesse passo, o pregoeiro informou que o prazo para apresentação das razões do recurso 
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se encerrará na data de 30/06/2020. 

 
Portanto, inteira e claramente demonstrada está a tempestividade do Recurso. 

 

NO MÉRITO 

 

A necessária atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso administrativo. 

 
Ainda no que tange às questões procedimentais que envolvem o presente manejo, 

consoante destacado no preâmbulo deste recurso, desde já, com esteio no Art. 4°, XVIII, c/c o Art. 

9°, da Lei 10.520/2002, c/c o Art. 109, §2°, da Lei n°. 8.666/1993, pugna a recorrente pela aplicação 

do efeito suspensivo à presente peça de recurso, nos estreitos limites legais. 

 

DOS FATOS 

 

A Recorrente é legítima participante do procedimento licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico n. ° 041/2020, promovido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, não 

concordando com a decisão do Pregoeiro que declarou vencedora do certame a empresa R B F 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – EPP. 

 
Em sua intenção de Recurso assim fundamentou a Recorrente:  

 

" A empresa não possui em seu objeto social a faculdade para prestação dos serviços 
objeto da licitação (contratação de motorista), conforme exige a Cláusula 14, alínea 
“a”, do edital, e demais motivos a serem elencados nas razões recursais.” 
 
 

Diante da intenção apresentada seguem as razões, fundamentando todas as alegações 

feitas, que consubstanciam assim a desclassificação da Recorrida. 

 

DO OBJETO SOCIAL INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE LICITADA 

 
 

O Pregão Eletrônico 041/2020 possui o seguinte objeto: "Contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada de Motorista Executivo com 

habilitação na categoria “D” e Encarregado de Motorista, sob demanda, incluindo fornecimento de 

uniformes, visando atender as necessidades institucionais do Poder Judiciário do Estado de Goiás".  
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Note-se que de pronto, pelo edital apresentado, trata-se de terceirização de mão-de-obra 

para serviços de Motorista, onde ao se analisar o objeto social da empresa Recorrida, de acordo com 

a última alteração social apresentada (12ª Alteração Contratual), datada de 21 de Novembro de 

2019, bem como suas atividades econômicas principal e secundárias, vemos que não há nenhum 

objeto compatível com o da atividade licitada.  

 
Tal constatação foi feita através de análise dos documentos apresentados quando da 

fase de habilitação, tais como: CARTÃO CNPJ e a ÚLTIMA ALTERAÇÃO DO ATO 

CONSTITUTIVO (12ª alteração contratual). 

 
Pelo exposto, claramente não há nenhuma possibilidade da Recorrida ser considerada 

vencedora do certame, posto que tal incompatibilidade é vetada pelo próprio edital, vejamos: 

 

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

(...) 
 
14. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os 
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 
a) não possuam, em seu objeto social, a faculdade para 
prestação/comercialização dos serviços/produtos objeto desta licitação; 

 

 
A Recorrida não tem objeto social compatível com a atividade a ser contratada, conforme 

se verifica ao analisar a última alteração realizada no instrumento contratual (12ª Alteração 

Contratual) e que consta na documentação de habilitação apresentada no certame, senão vejamos: 

 
CLÁUSULA SEGUNDA— com a presente alteração o quadro de atividades 
econômicas passa a ter a seguinte composição; 
 
Atividade Principal: 
4789-0107 - Comercio varejista de maquinas para escritório. 

Atividades Secundárias: 
4120-4100 - Construção e reforma de edifícios comerciais. 
4222-7101 - Construção de redes de esgoto. 
4211-1101 - Construção de auto-estradas. 
4212-0100 - Construções de obras de artes. 
4 399-1/05 - Construção de poços artesianos. 
4299-5101 - Construções de instalações esportivas. 
4321 -5/00 - Obras de instalações elétricas. 
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4 399-1/03 - Obras de alvenaria. 
4330-4/99 - Obras de acabamento da construção. 
4299-5199 - Obras de outros tipos.(construção), 
4330-4102 - Execução de trabalho de carpintaria em obras. 
4330-4104 - Serviços de pintura em edificações de qualquer tipo. 
4313-4/00 —Serviços de desaterro. 
8122-2/00 - Serviços de desinfecção. 
8129-0100 -•- Serviço de esterflização. 
8121400 - Serviços de asseio em imóveis. 
7119-7101 - Serviços de geoprocessamento. 
821 9-9/99 - Serviços de digitação de textos 
8230-0/0 1 - Serviços de organização de festas. 
9001 -9/06 - Serviço de iluminação cênica. 
5620-1102 - Serviços de alimentação - bifê. 
7711-0/00 - Locadora de carros. 
4923-0/02 - Locação de automóveis com motorista,municipal. 
7739-0103 - Locação de tendas. 
7739-0199 - Locação de equipamentos de áudio visual. 
7733-1/00 - Aluguel de máquinas,equipamentos e moveis de escritório. 
4322-3101 - Instalações de encanamentos. 
4329-1104 - Instalação e iluminação pública. 
4789-0199 - Comercio varejista de artigos para decoração de festas. 
4729-6199 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral. 
4751-2/01 - Comercio varejista de suprimentos para computadores. 
4761-0/03 - Comercio varejista de artigos de escritório. 
4789-0/05 - Comercio varejista de artigos de limpeza domestica. 
3811 -4/00 - Coleta e remoção de entulhos. 
4772-5100 - Comercio varejista de artigos de higiene pessoal. 
4322-3102 - Manutenção de ar condicionado central. 
7732-2/0 1 - Leasing operacional de maquinas e equipamentos para construção. 
821 9-9/01 - Loja de fotocopias. 
8211-3100 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 
7490-1104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em 
geral, sem especialização definida. 
7112-0100 - Assessoria técnica em construção. 
7119-7199 - Projetos de gestão de água. 
7111-1/00 - Consultoria em arquitetura. 
7 320-3/00 - Pesquisa de opinião pública. 
7020-4100 - Assessoria empresarial. 
4399-1102 - Evento cultural musical. 
5620-1101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantes para empresas. 
5611-2101 - Restaurantes e similares. 

 

Ademais, para ratificar a ausência de objeto social compatível, vemos o CNAE 4923-0/02 

- Locação de automóveis com motorista municipal. 

 
Tal subclasse, em pesquisa ao Sitio eletrônico de Consulta de atividades enquadradas no 

Simples Nacional (http://cnae-simples.com.br/?search=4923-0%2F02%20) tem como definição: 

 

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 

http://cnae-simples.com.br/?search=4923-0%2F02%20
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motorista  

Atividades 

- Aluguel de automóveis com condutor, municipal 

- Aluguel de automóveis com motorista, municipal 

- Aluguel de veículos rodoviários com motorista, municipal 

- Locação de automóveis com motorista, municipal 

- Locação de veículos rodoviários de passageiros com motorista, municipal 

Compreende 

- os serviços de táxi 

- a locação de automóveis com motorista 

Não compreende 

- os serviços prestados pelas cooperativas de táxi (52.29-0) 

 
 
Note-se que tal classe compreende somente a locação de veículos com motorista, sendo 

divergente do objeto da licitação, a qual trata da locação somente de mão de obra sem locação de 

automóveis, não havendo nenhuma outra atividade descrita em seu CNAE que sequer se assemelhe 

ao objeto licitado, não podendo assim subsistir sua declaração de vencedora. 

 
A empresa Recorrida para participar do certame deveria possuir como atividade principal 

ou secundária o CNAE 7820-5/00 - Locação de mão de obra temporária, o qual possui as 

seguintes atividades: 

- Agências de trabalho temporário 
- Serviços de alocação de mão-de-obra temporária em empresa cliente 
- Serviços de cessão de mão-de-obra temporária 
- Serviços de colocação de mão-de-obra temporária 
- Serviços de contratação de mão-de-obra temporária 
- Serviços de disponibilização de mão-de-obra temporária 
- Empreiteira de mão-de-obra temporária 
- Locação de mão-de-obra, de pessoal, temporária 
- Locação de mão-de-obra temporária terceirizada 
- Locação de mão-de-obra temporária 
- Empresa de part-time 
- Serviços de terceirização de pessoal temporário 
 

 
Observa-se ao analisar a habilitação da Recorrida que a mesma possuía essa atividade 

até a 10ª alteração contratual, datada de 10 de março de 2017, no entanto, a partir da 11ª Alteração 

contratual, datada de 25 de junho de 2019 e também constante nos autos, não traz mais a atividade 

de locação de mão de obra temporária entre suas atividades econômicas principais ou secundárias, 

merecendo de pronto sua desclassificação em face do descumprimento exposto. 
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DA AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA RECORRIDA. 

INCOMPATIBILIDADE DAS ATIVIDADES CONSTANTES NOS ATESTADOS COM O CONTRATO 

SOCIAL VIGENTE CONFORME ESTABELECE A IN 05/2017 

 

Não obstante a Recorrida tenha apresentado diversos atestados de capacidade técnica 

em sua documentação de habilitação, nenhum deles possui validade e eficária perante o presente 

procedimento licitatório, pois se referem a atividades incompativeis com o objeto licitado e que não 

se encontram entre as atividades econômicas principais ou secundárias constantes no contrato 

social vigente da Recorrida, no caso a 12ª Alteração Contratual datada de 21 de Novembro de 2019. 

 
Tais imposições encontram-se dispostas na Cláusula 50.3, alínea “a” e “e” do edital, 

senão vejamos: 

 
50.3. documentação relativa à qualificação técnica: 

 

a. Comprovação de aptidão para desempenho da atividade por meio de um ou mais 
atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, atuante no mercado nacional, comprovando desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
deste Termo de Referência; 
 
(...) 
 
e. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 

 

 
Essas exigências encontram-se previstas na Instrução Normativa n° 05 de 26 de Maio de 

2017 do Ministério Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que dispõe sobre as regras e diretrizes 

do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, conforme se vê abaixo: 

 

10.3. Nas disposições quanto à habilitação técnica deverão ser previstos que: 
 
a) os atestados ou declarações de capacidade técnica apresentados pelo licitante 
devem comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto de que trata o processo 
licitatório; e; 
 
b) os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços 
prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária 
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especificadas no contrato social vigente. 

Desta forma, não há como se efetivamente pontuar a qualificação técnica em face a 

ausência de objeto social compatível, desta feita sequer deveria ter sido cogitada a possibilidade da 

participação da Recorrida no referido certame. 

 
Para ratificar as alegações, vejamos os atestados apresentados pela Recorrida e suas 

incoerências: 

 
1 – Ministério da Saúde:  trata-se de serviços de limpeza, asseio e conservação 

predial nas áreas dos prédios do Distrito Sanitário Especial Indígena ( Amapá do Norte e 

Pará), através do Contrato n° 07/2014, assinado em 21/10/2014, cuja vigência encerrou-se em 

05/10/2019.  

 
O atestado refere-se a limpeza e conservação predial, sendo portanto incompatível com o 

objeto licitado (motorista executivo), conforme dispõe a Cláusula 50.3, alínea “a” do edital.  

 
Além disso, refere-se a atividade que não está estabelecida entre as previstas na 

atividade principal ou secundárias constantes no contrato social vigente da Recorrida (12ª Alteração 

do Ato Constitutivo), que foi alterado pela útima vez após o encerramento do contrato objeto do 

atestado, sendo, portanto, inválido este atestado por estar em desacordo com a Cláusula 50.3, alínea 

“e” do edital. 

 
2 – Ministério da Saúde:  trata-se de serviços de piloto e proeiro fluvial para atender 

as necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena ( Amapá do Norte e Pará), através do 

Contrato n° 05/2013, assinado em 27/06/2013, cuja vigência encerrou-se em 29/06/2017.  

 
Este atestado refere-se a locação de mão de obra de pilotos e proeiros fluviais, sendo 

também incompatível com o objeto licitado (motorista executivo), conforme exige a Cláusula 50.3, 

alínea “a” do edital.  

 
Ademais, refere-se a atividade que não encontra-se entre as previstas na atividade 

principal ou secundárias constantes no contrato social vigente da Recorrida (12ª Alteração do Ato 

Constitutivo), que foi alterado pela útima vez após o encerramento do contrato objeto do atestado, 

sendo, portanto, inválido também este atestado por desatender a Cláusula 50.3, alínea “e” do edital. 
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3 – IBAMA:  trata-se de serviços de apoio administrativo para atender as 

necessidades da Superintendência do IBAMA no Estado do Amapá, através do Contrato n° 

04/2010, assinado em 01/10/2010, cuja vigência encerrou-se em 01/09/2012.  

 

Este atestado foi apresentado 2 vezes com as mesmas informações, refere-se a 

prestação de serviços de apoio administrativo, sendo também incompatível com o objeto licitado 

(motorista executivo), conforme exige a Cláusula 50.3, alínea “a” do edital.  

 
4 – Ministério do Trabalho e emprego:  trata-se de serviços de limpeza, asseio e 

conservação predial das áreas envidraçadas, interna e externas, da Superintendência 

Regional do Trabalho e emprego do Amapá e na Agência de Atendimento em Santana, através 

do Contrato n° 06/2009, assinado em 10/12/2009, cuja vigência encerrou-se em 11/12/2013.  

 

O atestado refere-se a limpeza e conservação de áreas envidraçadas, interna e externas, 

sendo portanto incompatível com o objeto licitado (motorista executivo), conforme dispõe a Cláusula 

50.3, alínea “a” do edital.  

 
Além disso, refere-se a atividade que não está estabelecida entre as previstas na 

atividade principal ou secundárias constantes no contrato social vigente da Recorrida (12ª Alteração 

do Ato Constitutivo), que foi alterado pela útima vez após o encerramento do contrato objeto do 

atestado, sendo, portanto, inválido este atestado por estar em desacordo com a Cláusula 50.3, alínea 

“e” do edital. 

 
5 – Secretaria de Estado da Educação do Amapá:  trata-se de serviços de locação 

de automóveis com e sem motorista para a Secretaria de Estado da Educação do Amapá, 

através dos Contratos n°s 27/28/29/30 de 2014, cuja vigência encerrou-se em 11/07/2016.  

 

O atestado refere-se a locação de automóveis com e sem motorista, sendo portanto 

incompatível com o objeto licitado ( contratação apenas de motorista executivo), conforme dispõe a 

Cláusula 50.3, alínea “a” do edital.  

 

Nesse contexto não há possibilidade de continuidade da Recorrida como vencedora da 

presente licitação, ante todas as irregularidades apresentadas, restando comprovado que não foram 

observados os princípios da competitividade e legalidade do certame. 
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DO IMPRESCINDÍVEL RESPEITO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 

O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório está insculpido no artigo 41, da 

Lei 8.666/93, que determina: 

 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 
qual se acha estritamente vinculada. 

 

Ao comentar o art. 41 acima transcrito, o Prof. Marçal Justen Filho, em sua obra 

"Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", ensina: 

 

"O descumprimento a qualquer regra do edital deverá ser reprimido, inclusive através 
dos instrumentos de controle interno da Administração Pública". (pág. 382). 
 

 
Conforme já exposto, vemos que a exigencia contida no edital vincula todos os que dela 

participam, sendo inclusive ratificada nos termos da Lei n° 8666/93, que foi claramente descumprida:  

 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantaj osa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
 
 

A empresa Recorrida deve ser desclassificada por descumprimento do Edital, em virtude 

de não possuir entre suas atividades econômicas principal ou secundárias, conforme contrato social 

vigente, a  atividade objeto da licitação, não podendo assim nem estar partipando da disputa 

licitatória em questão, conforme determina a Cláusula 14, alínea “a” e a Cláusula 50.3, alíneas “a” e 

“e” do edital:  

 

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
(...) 
 
14. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os 
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
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a) não possuam, em seu objeto social, a faculdade para 
prestação/comercialização dos serviços/produtos objeto desta licitação; 

 
Do mesmo modo, a Recorrida deveria também ser inabilitada, por apresentar 

documentação de habilitação (atestados de capacidade técnica) em desacordo com a Cláusula 50.3, 

alínea “a” e “e” do edital:  

 

50.3. documentação relativa à qualificação técnica: 
 
a. Comprovação de aptidão para desempenho da atividade por meio de um ou 
mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, atuante no mercado nacional, comprovando desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto deste Termo de Referência; 
 
(...) 
 
e. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social 
vigente. 

 

Por respeito ao princípios da vinculação ao edital, isosonomia e legalidade, a decisão do 

pregoeiro deve ser revista, devendo ser inabilitada e desclassificada por descumprimento a diversos 

princípios e ao Edital. 

 
 

DOS PEDIDOS 

 

Isto posto, amparada na lei e demais dispositivos legais, embasadores e 

fundamentadores do presente recurso, REQUER a recorrente, de Vossa Senhoria, o que segue: 

 
1) Seja reconsiderada, in totum, a decisão que declarou como vencedora do certame 

em apreço a empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP, declarando, ainda, 

sua inabilitação e a desclassificação de sua proposta pelo descumprimento da legislação e do Edital, 

tendo em vista que a referida empresa não possui entre suas atividades econômicas principais ou 

secundárias, constante no ato constitutivo vigente (12ª Alteração Contratual), compatíveis com a 

atividade licitada. 

 
2) Caso seja mantida a decisão recorrida - o que se admite apenas por cautela - que 

seja remetido o processo, instruído com a presente insurgência à autoridade hierárquica superior, 
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conforme estabelece o Art. 109, §4°, da Lei Federal de Licitações, aplicada subsidiariamente ao 

presente caso, havendo de ser acolhido e provido, em todos os seus termos o presente RECURSO, 

reformando-se as decisões "a quo", como requerido; 

 
3) Que o presente RECURSO ADMINISTRATIVO seja recebido no seu efeito 

suspensivo, consoante determina ° parágrafo 2°, do já citado Art. 109, da legislação específica; 

 
4) Seja provido, em todos os seus termos, o presente recurso, e por isso mesmo 

atendidos os seus pedidos, para imposição e prevalência da lei, da doutrina e dos princípios da 

moralidade administrativa, a publicidade, a ampla defesa e a LEGALIDADE. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

                              

                             São Luís (MA), 29 de junho de 2020. 

 

 

Felipe Costa Duailibe 

Diretor Comercial 

 

Igor Manoel Souza Rocha 

OAB/MA nº 12.804 

 
 




