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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO

A/C. do Ilmo. Sr. Pregoeiro do SESC – O Douto Sr. Alvimar.
Ref.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÕNICO nº: 19/2021.

Planurb E. A. Terceirização de Mão de Obra Eireli-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.265.426/0001-
41, sediada no Conjunto Valparaíso, quadra 8, casa nº: 12, CEP: 67113-460, na cidade de Ananindeua/PA, por intermédio do
seu representante legal infra assinado, o Sr. João Monteiro de Pina Junior, portador da Cédula de Identidade RG nº 5205205 e
do CPF nº 823.136.602-49, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea (a), do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666/93, à
presença de (Vossa Excelência), a fim de interpor.

RECURSO ADMINISTRATIVO.

Data vênia, contra a decisão de classificar a licitante ora vencedora, tal ato, traz ilegalidade ao procedimento de licitação em
tela, por restringir o caráter competitivo de todas as demais licitantes para este certame, decorrente de desobediência ao edital
e lei correlata.

I – DOS FATOS SUBJACENTES

Acudindo ao chamamento dessa egrégia Instituição para procedimento de licitação na modalidade de pregão eletrônico, esta
recorrente veio dele participar COM A MAIS ESTRITA OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E A LEI CORRELATA.

No entanto, a licitante ora vencedora, a empresa Gouvêa Serviços de Apoio Administrativo – Eireli., primeira colocada no
procedimento fora declarada vencedora do procedimento em tela ainda que esta não atenda o edital, a lei correlata e por
conseguinte, a todo o ordenamento jurídico brasileiro.

II – RAZÕES DA REFORMA.

i. INAPTIDÃO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO, DECORRENTE DA CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADE
ECONÔMICA (CNAE) EM DISCORDÂNCIA COMO OBJETO DO PROCEDIMENTO.

Conforme consta no edital em seu item 2.1, o objeto do certame em tela é:

“ 2.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviço de Guardião de Piscina para as
ações de atividades físicas, esportivas e recreativas desenvolvidas na Unidade Sesc Castanhal, conforme especificações
constantes nos seguintes Anexos, partes integrantes deste Edital:”

O item do edital supracitado traz a luz o objeto pretendido, que é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de Guardião de Piscina, destarte,
trata de contratação de empresa de cessão/locação de mão de obra na função de guardião de piscina, a famosa terceirização.

Atento aos CNAE constantes no Cartão CNPJ da empresa ora licitante, se pode encontrar as seguintes classificações:

“82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas”

Das nove CNAE constantes no cartão CNPJ da empresa ora licitante, por semelhança com a atividade de terceirização, apenas
se aproxima a atividade de Limpeza, que efetivamente é atividade terceirizada, mas, estranha ao objeto da licitação. Nenhuma
das atividades habilitam a licitante ao objeto do pregão.

Na mesma linha, a licitante desatende o edital em seu item 3.1:

“ 3.1. Poderá participar da presente licitação, qualquer empresa ou sociedade estabelecida no Brasil que esteja apta ao objeto
aqui licitado e em condições de atender a todas as exigências deste Edital e Anexos.”

Por claramente não atender a aptidão necessária para o objeto da licitação, deve ser desclassificada.

Ora, de maneira hipotética, se o SESC pretende contratar uma empresa para serviços de construção civil, e o curso do pregão
uma empresa especializada em fornecimento de alimentação in natura “quentinhas” vence, não pode SESC declarar esta
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empresa vencedora, decorre de falta de Habilitação Jurídica e fiscal para o objeto da licitação.

A mesma analogia se aplica ao caso concreto, o objetivo do SESC é contratar empresa especializada em cessão/locação de mão
de obra para execução de serviços de guardião e fora declarada vencedora uma empresa que presta serviços de:

“Apoio a escritórios.
Instala cerca elétrica.
Pinturas
Venda de papel
Transporte
Manutenção de TI.
Limpeza
Paisagismo”

Conforme consta no seu cartão CNPJ.

Contudo, a empresa não encontra/possui Classificação de Atividade Econômica que seja ao menos compatível com o objeto que
aqui o SESC quer contratar, devendo ser desclassificada nos termos do edital em seu item 3.1

Não obstante, desconsiderar a falta de CNAE consoante com o objeto do pregão da licitante ora vencedora, é desrespeitar todas
as outras seis empresas que se habilitaram para o certame, e ainda mais, é desrespeitar de maneira vil e sem igualdade, AS
TRÊS ÚNICAS EMPRESAS QUE POSSUEM ATIVIDADES CORRELATAS E EM SINTONIA COM O OBJETO DO PREGÃO.

Digo ainda mais, a empresa não apresentou sua seu instrumento de constituição jurídica, assunto objeto da próxima
ilegalidade, como resultante, não sabemos as atividades iniciais ou mesmo se não estão a faltar outras alterações de seu
contrato social.

Ainda que a empresa apresente capacidade técnica, em características, quantidades e prazos, semelhantes ao objeto da
licitação, decorrente de não haver CNAE compatível no cartão CNPJ, bem como, “estar-mos as cegas” para observar sua
constituição e a integralidade das possíveis alterações, o acervo técnico não justifica a falta de CNAE e a impossibilidade de
configurar a Habilitação Jurídica, devendo ser desclassificada.

ii. Não apresentação de sua habilitação jurídica, desatendendo edital nos itens 7.1 e 7.1.1 na alínea (b).

A licitante não apresentou seu CS (Contrato Social), devendo ser desclassificada, nos termos do edital em seus itens abaixo
descritos:

“7.1. Para fins de habilitação, o licitante arrematante, deverá apresentar todos os documentos, indicados nos subitens a seguir
compreendendo a comprovação de habilitação jurídica e regularidade fiscal. 
7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a. Prova de registro no órgão competente no caso de empresário individual; 
b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente;”

É clara a exigência consoante no edital, de maneira que a licitante deverá para fins de habilitação apresentar sua habilitação
jurídica, de maneira que é exigido apresentação do contrato social da empresa, exigência essa não cumprida, devendo alçar a
sua inabilitação.

A licitante ora vencedora limitou-se a apresentar duas alterações de seu CS , sendo elas, as com chancela de certificação da
Junta Comercial, nas datas 10/05/2017 e 22/03/2019.

É muito importante salientar que a licitante se comportou com inidoneidade neste caso, esta apresentou Arquivo na extensão
(.PDF) com nomeação “Contrato Social Gouveia 2.PDF”, contudo, ao abrir o arquivo, percebemos que se trata de uma de suas
alterações do contrato social, cujo protocolo da Junta Comercial é chancelado na data de 08/03/2019.

Este comportamento inidôneo deve ser tratado com o máximo de atenção por esta Administração, de maneira a não trazer
improbidade ao procedimento em tela, se devendo avaliar o caso e se necessário, proceder a devida sanção por inidoneidade. 

Ora, retornemos ao princípio da isonomia entre licitantes, princípio este esculpido na Resolução 1.252/2012, em seu art. 2º,
ora, se o edital exige apresentação do contrato social das licitantes e a vencedora não o apresenta, atento a necessidade de
isonomia entre licitantes, deve esta ser desclassificada. 

E a licitante além de desatender o edital, por obrigação de submeter-se ao ordenamento jurídico brasileiro, cito novamente a
Resolução 1.252/2012 em seu art.12, em sua alínea (c) e em seu § único:

“art. 12. Pata a habilitação nas licitações poderá, observado o disposto no parágrafo único, ser exigida dos interessados, no
todo ou em parte, conforme se estabelecer no instrumento convocatório, documentação relativa a:

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigo, devidamente registrado no órgão competente.

Parágrafo único: A documentação a que se refere a inciso IV deverá ser exigida, exceto nos casos de concurso, leilão e
concorrência para alienação de bens.” 

Neste caso da habilitação jurídica da licitante ora vencedora, o edital nos itens 7; 7.1.1; 7.1.1 na alínea (b), e a Resolução
1.252/2012 em seu art.12, em sua alínea (c) e em seu § único, são taxativos na sua exigência, exigência esta que a licitante
ora vencedora desatendeu e deve ser desclassificada.

Proceder a manutenção da licitante, com clara desobediência ao edital é e a Resolução 1.252/2012, é agredir ao princípio da
Isonomia entre licitantes e eivar de nulidade o procedimento de licitação, bem como, trazendo ilegalidade ao ato que a
classificou.

iii. DA ILEGALIDADE DA PROPOSTA FACE A DESOBEDIÊNCIA CIVIL DA LICITANTE FRENTE AO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
BALANÇO DESATENDE O EXIGÍVEL PELA LEI CORRELATA AO PROCEDIMENTO. 
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No que diz respeito a Qualificação Econômica e Financeira (QEF), a empresa ora vencedora apresentou seu balanço via
escrituração do sistema Sped Contábil Fiscal.

Ainda no que tange a QEF, a licitante apresentou seu balanço patrimonial do ano de 2019, cuja a exigência de sua apresentação
é para o ano de 2020.

Vale salientar que aqui não estou a discutir sobre a exigência ou não, de apresentação do balanço patrimonial, estou a declarar
a ILEGALIDADE da empresa licitante frente a lei correlata, a lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conhecida como Código Civil
Brasileiro.

Malgrado, uso como aporte o edital de pregão eletrônico 19/2021, em seu item 6.12 e 6.12.1:

“6.12. O Pregoeiro desclassificará as propostas que: 
6.12.1. Que não atenderem às exigências deste Edital e Anexos ou da legislação aplicável.” 

A luz do item supra, o Douto Pregoeiro deveria desclassificar a licitante concorrente, pois esta desobedece a legislação
empresarial constante no Código Civil Brasileiro. Independente de o edital exigir apesentar balanço ou não, a licitante
apresentou, apresentou balanço ilegal e intempestivo/atrasado, devendo ser desclassificada. 

Nos dois parágrafos iniciais deste módulo, a licitante apresenta a proposta de maneira ilegal, amplamente ferindo o princípio da
legalidade, para ela como Empresa Privada, e em acolher a Proposta, o SESC estendeu a ilegalidade para “si”.

O princípio da legalidade está insculpido na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no inciso II do art. 5º, bem
como, por obediência ao ordenamento jurídico brasileiro, está transcrito na Resolução 1.252/2017 – SESC, em seu art. 2º.

Destarte, o princípio da legalidade De acordo com o art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, “ninguém será obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. O que se extrai do dispositivo é um comando geral e abstrato, do qual
concluímos que somente a lei poderá criar direitos, deveres e vedações, ficando os indivíduos vinculados aos comandos legais,
disciplinadores de suas atividades. 

Em outras palavras, podemos dizer que o princípio da legalidade é uma verdadeira garantia constitucional. Através deste
princípio, procura-se proteger os indivíduos contra os arbítrios cometidos pelo Estado e até mesmo contra os arbítrios cometidos
por outros particulares.

Assim, os indivíduos têm ampla liberdade para fazerem o que quiserem, desde que não seja um ato, um comportamento ou
uma atividade proibida por lei.

Na administração pública para que o direito de todos, administradores e administrados sejam respeitados, torna-se necessário
obedecer aos seguintes princípios descritos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “Art. 37 – A
administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

A Constituição Federal de 88 é ferramenta motriz para o entendimento do que é o princípio da legalidade, ele permeia para
Administradores e Administrados, bem como, para empresas licitantes e a Administração Pública, e para este caso, ele permeia
para o SESC decorrente da resolução 1.252/2012 em seu art. 2º.

Se a esta licitante é exigido o fiel cumprimento do princípio da legalidade; 
Se ao SESC é exigido o fiel cumprimento do princípio da legalidade; 
Se ao SESC é exigido o fiel cumprimento da isonomia entre licitantes para suas licitações; Por conseguinte, traz exigência de
cumprimento legal das normas do direito empresarial, insculpidas no Código Civil Brasileiro, para manutenção da legalidade e
isonomia deste procedimento de licitação.

A exigência de registro dos livros contábeis anuais das Empresas Privadas consta no CC em seu art. 1.181:

“Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de postos em uso, devem
ser autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário, ou a sociedade empresária, que poderá fazer
autenticar livros não obrigatórios.”

A exigência consoante no CC traz ilegalidade para a documentação apresentada pela licitante, independente de haver exigência
de apresentação, decorre da não autenticação dos livros contábeis anuais, no registro público de Empresa Mercantis – Junsta
Comercial de Cada estado, que resulta em desobediência civil empresarial.

Na mesma linha, a empresa desatente do mesmo diploma legal, no §2º , art. 1.184 do CC, exige:

“§ 2o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em
Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária.”

Mais um desatendimento à legalidade exigida às empresas pelo Código Civil Brasileiro, além de não apresentar balanço
devidamente registrado na Junta competente, os Livros Diário e Balanço não foram apresentados com a devida assinatura de
contabilista, contrariando lei correlata ao universo jurídico empresarial, trazendo ainda mais ilegalidade à aceitação da proposta
apresentada.

Até o momento, tratei da legalidade de apresentação da documentação anual contábil da licitante, não suficiente, há ilegalidade
até mesmo quanto a tempestividade do balanço apresentado por ela, a respeito desta ter apresentado balanço do ano 2019.

O art. 1.078 do CC em sua integralidade, trata da obrigação de direito empresarial de apresentação da sua escrituração
contábil, a integralidade do art., mencionado traz a informação da exigibilidade de tornar público tal documentação, é o dia 30
de abril de cada ano.

Neste sentido considerando estar-mos no mês de junho de 2021, a exigibilidade civil de apresentação do balanço patrimonial,
nos termos do Código Civil Brasileiro, é a documentação contábil do ano de 2020, que se tornou exigível em 30/04/2021.

Dessa arte, a empresa apresentou balanço patrimonial de 2019, quando deveria ter apresentado o do ano de 2020, trazendo
plena afronta ao ordenamento jurídico brasileiro, em especial ao art. 1.078 do Código Civil Brasileiro, logo, trata de proposta
apresentada com ilegalidade, decorrente da sua inobediência ao Código Civil.
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Nada mais nos resta senão. 

III – DO PEDIDO

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito para que, reconhecendo-se a ilegalidade
da decisão de aceitar a proposta da empresa ora vencedora, como de rigor:

III – Desclassifique-se a licitante em 1º lugar, ora vencedora, por desatender o edital e a lei correlata a todo o Direito
Empresarial.

IV – Retorne o pregão eletrônico a fase de aceitação das propostas na ordem de classificação das licitantes remanescentes.

Outrossim, lastreado nas razões recursais, requer-se que este respeitável Pregoeiro reconsidere sua decisão e, na hipótese não
esperada de isto não ocorrer, faça este subir, devidamente informado à autoridade superior competente, em conformidade com
o § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93 para conhecimento e providencias.

Nestes Termos
P. Deferimento

Ananindeua, 07 de junho de 2021.

João Monteiro de Pina Junior...
Planurb E. A. Terceirização Eireli-EPP
DCL – Diretor de Contratos e Licitação 
Phone:+55 xx (91)98564-0712
e-mail: planurb.eat@gmail.com
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