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A empreso SERVCON EMPREENDIMENTOS ElREtl, portodoro do CNPJ n"
23.579.268/0001-25, com sede ó Av. Simplício Moreiro, no 2003, centro, JoÕo
Lisboo/MA, por seu Representonte legol Sr. Lindson Leitõo Do Silvo, portodor
do cédulo de identidode no 031383742W6-4 SESPIMA, e do CPF no
05ó.031 .393-40, vem respeitosomente peronte Voso Senhorirc, opresentor:
RECURSO ADMINISTRATIVO

Contro decisÕo lovrodo pelo Pregoeiro e suo equipe de opoio no oto
os sessÕo destinodo oo julgomento dos documentos de hobilitoçÕo do
CONCORRÊNCIA pÚgltCn N' 0003/2021, tendo em visto o oceitoçÕo do
hobilitoçôo do empreso JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO ElRELl, inscrito no
CNPJ N'34.594.99710001-77, em observôncio oo Editol em opreço, conforme
os disposições o seguir oduzidos, o fim de que sejo recebido, conhecido e
provido.
DOS FAIOS

do CONCORRÊNCIA em si,
certome e documentos jó

Dispenso-se moior relotorio dos fotos e otos

visto que

jó bem deíineodos nos ofos do
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ocostodos no processo no oportunidode dos documentos de hobilitoçÕo.
Do essenciol, openos foz consignor que o empreso JOTA LIMPEZA, foijulgodo

hobilitodo no cerfome, digo-se desde jó equivocodomente, umo vez que
deixou de opresentor os seguintes documentos de hobilitoçõo:
9.6.4 A licitante deverá @mpro\rar o víncub do (s) prdssbnal (is) dedentor (es) da (s) certidão(ôes) de
acenro técnico (CAT) e do (s) ate§ado (s) afavés da apresentaçâo de cópb aüenticada de 01 (um) dos
seg u intes docurnentos :

9.6.5Comprovaçâo de Aptidão de Desempenho Técnico Operacbnal da Licitante, através de Alestados

ou CertidÕes Íomecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente averbado no
Conselho Regional de Engenharia e Agrorrcrnia - CREA, comprovando ter executado seruiços
compatíveis em caÍacteristicas com o obieto desta Licitaçáo:

É

desto decisôo o que oro se recone.
DA EX|GÊNCn QUANTO A COrr,lpROVAÇÃO DE VíNCUIO COM O
PROFISSIONAT

O editol eslobelece no item 9.ó.4 os condições de comprovoÇÕo de
vínculo com o profissionol detentor dos certidÕes de ocervo técnico - CAT, e
no seus subitens 9.6.4.1 , 9.6.4.2, 9.6.4.3 e 9.6.4.4 os formos de opresentoÇÕo
desse vínculo.

No comprovoçÕo do empreso recoÍrido, nÕo consto nenhumo dos
formos estobelecidos no instrumento convocotório, pelo confrorio, o
documento onolodo pelo mesmo troto-se de umo ART de corgo e funçÕo,
que vole ressoltor, seque estó ossinodo pelo Responsóvel Técnico ou
Representonte legol do empreso, nem tõo pouco dotodo.
Sobre o ossunto o resoluçÕo no 1.025/20A9, que dispõe sobre o
onotoçÕo de responsobilidode técnico e o ocervo técnico profissionol, e dó
outros providêncios, ossim dispÕe:
Art.25. A nulidode do ART oconeró quondo:
í

- for verificodo locuno no prêenchlmenlo, ero

ou inexotidÕo

insonóveis de quolquer dodo do ART;
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Desto formo, poro quolquer lodo que se olhe, hoveró o folto do documento
exigido no ltem 9.6.4, sejo pelo nÕo opresentoçôo nos formos dos subitens ou
pelo opresentoçõo de formo incompleto do presente documento.
DA EXIGÊNCIA QUANTO A COmPROVAÇÃO DE APnDÃO DE
DESEMPENHO TÉCNICO OPERACIONAT DA LICIIANTE

No toconte oo otestodo operocionol, nos termos do item 9.6.5, o recorrido
deverio ter opresentodo comprovonte de optidÕo, comprovondo ter
execuÍodo serviços compotíveis em corocterísticos com o objeto desto
licitoçõo.

De inicio, cobe destocor que, o obieto do presente licitoçôo é o
controtoçÕo de empreso especiolizodo poro execuçÕo dos serv§os de
DRENAGEM §UPERHCTAL (ME|O FIO E §AnJETA).

O otestodo opresentodo pelo reconido troto-se de umo reformo prediol, que
no plonilho orçomentorio consto o serviço de sorjeto, mos openos sorjeto, no

entonto, o otestodo deverio contemplor o serviço de meio fio, poro que
fosse compotível em corocterístico, nos termos do item 9.ó.5. se nôo vejomos:
9,6.5Comprovaçáo deAptitlão de DesempenhoTécnicoOperacimalcla

Liu*üanb,

atratÉ deAtesdados

ou Certidões Íomeciios por pêssoa jurídica de direilo público ou privado, devillamente averbado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronornh - CREA, comprovando ter executado serviços
compatÍveis em características com o objeto desta Licitaçáo:

A lei de licitoções públicos e controtos odministrotivos (8.666193), é cloro nos
seguintes mondomentos:
Art.30.

A

documenfoçôo relolivo

à

quolificoçôo técnico

limitor-se-ó o:
t...1

ll- comprovoçõo de optidõo poro desempenho de otividode
perllnenle e compolível em coroclelísücos, quontidodes e
prozos com o objeto do licitoçôo [...].

Desto formo, o documento opresentodo é inservível poro fozer provo de que
o empreso ticitonte jó forneceu moterir:is ou prestou serviços em quontidodes
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e corocterísticos com o objeto licitodo, e, portonto, coneto e justo é o suo
inobilitoçÕo, o quol se pleiteio neste momento, nos termos do item 9.8 do
instrumento convocotorio, in verbis:
9.8. Será considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma incompleta,
incompreensível, ilegível, com erro, rasura, omissáo, qua§uer exigência contlJa neste Edital.

Portonto, o empreso que nÕo comprove ter optidÕo em execuçÕo
precedente de serviços de DRENAGEM SUPERFICIAL (f,lElO FIO E SARJETA)
ossemelhodo com o objeto licitodo, vio de consequêncio deve ser
inobilitodo.
DA NEcEssÁnla EsrRrTA oB§ERvÂNctA À uncuuaçÃo
CONVOCATóRtO

ao tNsrRUlÂENro

O Pregoeiro deve exigir do licÍtonte o cumprimento integrol dos termos
do instrumento convocotório, sob peno de, ossim nõo o fozendo, inconer em
mÓculo oos ditomes legois. Neste sentido sÕo os ortigos 3o e 4l do Lei de
Licitoções, o que pedimos vênio pelo necessidode em tronscrevê-los,
observo-se:

Art. 3o. A licitoçõo destino-se o gorontir o observôncio do princípio
constitucionol do isonomÍo, o seleçÕo do proposto moís vontojoso poro o
odministroçÕo e o promoçôo do desenvolvimento nocionol sustentóvel e
seró processodo e julgodo em estrito conformidode com os princípios
bósicos do legolidode, do impesoolidode. do morolidode. do iguoldode,
do publicidode, do probidode odminískotivo, do vinculoçõo oo inslrumento
convocolório, do julgomento objetivo e dos que lhes sÕo conelotos.
Art. 4l A AdministroçÕo nÕo pode descumprir os normos e condições do
editol,
oo guol se ocho estritomente vinculodo.
Com efeito, indubitóvel é o existêncio dos princípios bosilores oplicoveis oo
processo licitotorio como um todo. Foz-se ossim necessório trozer à boilo
olguns enunciodos sobre tois princípios, plenomenÍe cobíveis oo coso,
demonstrondo que o editol deve ser CUMPRIDO, senÕo vejomos:
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Julgodo -

Supremo Tribunol Federol

STF

"A AdministroçÕo, bem como os licitontes, estôo vinculodos oos termos do
editol !ld'.37, XXl, DA CB/BB e Arts.3",4l e 43, V do Lei n" 8.6661931, sende
lhes vedodo omplior o sentido de suos clóusulos, de modo o ex§ir mois do
que nelos previsto.(MS - AgR no 24.555/DF, Min. Eros Grou em 21 102/2006).

T

Julgodo

Superior Tribunol de

Justiço

STJ

"Em resumo: O Poder Discricionório do Administroçõo esgoto-se com o
eloboroçõo do Editol de Licitoçõo. A portir doí, nos termos do vocóbulo
constonte do próprio Lei, o Administroçôo Público vinculo-se 'estritomente' o
ele". (REsp no 421.9461DF. Rel. Min Froncisco Folcõo em 07/0212006.

50 Julgodo Tribunol Regionol Federol do 2" Regiõo TRF|2" R.
"l - As regros do editol de licitoçõo sõo de cumprimento obrigotorio por
todos os licitontes" (AG no 9397O|RJ, Em 31103/2003 2o Turmo)
óo Julgodo Tribunol Regionol Federol

do 50 Regiõo

TRF/S" R.
"Vinculoçôo às normos do editol de conconêncio. O editol vinculo oos seus
termos nôo só o odministroçÕo mos tombém oos próprios licitontes" (AC no

l87l5lPE,

Em

07105/1993

20

Turmo)

Dessume-se ossim, que os jurisprudêncios opresentodos sÕo consonontes às

olegoções oqui defendidos, no quol verso que o instrumento convocotório
nÕo pode ser descumprido, sejo pelo AdministroÇÕo, sejo pelos licitontes,
estes últimos, sob peno de serem olijodos do certome, tol como deve ser o
empreso JOTA LIMPEZA. como medido de direito e justiço.
Tombém nÕo sôo diversos os lições do Nobre Autor José dos Sontos Corvolho
princípio do Vinculoçõo oo lnstrumento
Filho, quondo troto sobre
observo-se:

ConvocotóÍio,

o

"A vinculoÇÕo oo instrumento convocotorio é o gorontio do odministrodor e
dos odministrodos. Signífíco que os regros troçodos poro o procedimento
devem ser fielmente observodos por todos. Se o regro fixodq nôo e

I
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respeitodo, o procedimento se forno invólido e suscetível de coneçÕo no vio
judiciol.

odministrotivo

ou

O princípio do vinculoçõo tem extremo importôncio. Por ele, evito-se o
olteroçõo de critérios de julgomento, olém de dor o certezo oos interessodos
do que pretende o AdministroçÕo. E se evito, finolmente, quolquer brecho
que provoque violoçõo à morolidode odministrotivo, à impessoolidode e à

probidode

odmin'rstrotivo.

t...I

Vedodo à Administroçôo e oos licitontes é o descumprimento dos regros de
convocoçôo, deixondo de consideror o que nele se exige, como, por
exemplo, o dispenso de documento ou o fixoçôo de preço foro dos limites
estobelecidos. Em tois hipóteses, deve dor-se o desclossificoçôo do
Iicitonte.."

(fn Monuol de Direito Administrotivo, 23" Ed, Lumem Juris, pg.

2661267l'

Jó em reloçÕo oo Princípio do isonomio, o mesmo outor olhures citodo, ossim
monifestou:

se

"A iguoldode entre os licitontes é princípio impeditivo do discriminoçõo entre
os porticipontes do cerfome, que otrovés de clóusulos que, no editol ou
convite, fovoreçom uns em detrimento de outros, que medionte julgomento

foccioso, que desiguole os iguois ou iguole os desiguois." (in Direito
Admlnisfrotivo Brosileiro, 28" EdiçÕo, Molheiros Editores, pg. 2491

que comprovodo os motivos que ensejom no
DA EMPRESA JOTA LIMPEZA, como medido de justíço.

Em rozÕo disto, restou mois
DESCLASSIFICAÇÃO

A fim de evitor olongor-se sobre o discussôo desto couso, que, conforme
bostonte osseverou-se, é de simples resoluçÕo pelo revisÕo do decisõo oro
discutido, cumpre-se tÕo somente finolizor indicondo gue q decisÕo
equivocodo nôo só controrio o teor do proprio instrumento convocotório,
como o proprio legisloçôo pertinente, entendimento consolidodo do Tribunol
de Contos do Uniôo (Súmulo 222 - TCU), como tqmbém represento umo
móculo oos princípios do rozoobilidode, competitividode, celeridode e
SERYCON EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 23.s79.268/M0l-25 INS. EST. 124784852

Áv. sIMpLÍuo ntonrmn, N200J, cENTRo, to,ío LISB0ÁIMÁ, cEP: 65922-000
E-MAIL: SERVCON.TL@GMAIL.COM FONE: 99133-3186

000;'

Ç> ERVCON

cPl"."

economicidode.

DA

CONCLUSÃO E

DOS

REQUERIMENTOS

FINAIS

Dionte de todo o exposto, restondo comprovodo o boo-fé desto Empreso,
bem como o compromisso com o estrito cumprimento do legisloçõo, e às
clóusulos e condiçÕes editolícios, vem REQUERER o Vosso Senhorio poro que
se
digne
em:
o) Receber e Conhecer destos RAZÕES RECURSAIS, umo vez que plenomente
cobíveis, tempestivo e regulor, poro, em decisõo de mérito, DAR TOTAL
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO o fim de reformor o equivocodo
decisÕo que hobilitou o empreso JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO ElRELl,
possondo o julgo-lo inobilitodo, como de foto e de direito, e, por
consequêncio, dor seguimento ôs demois foses do certome.
b) Coso este Eminente julgodor, em improvóvel e remoto hipótese, entender
por ossim nôo reconsideror o pedido conforme postulodo no olíneo supro,
que entôo submeto o presente recurso o decisõo de instôncio superior,
conforme se preceituo no §4" do Art. I09, poro que este ossim o foço,
que
postulo
decidindo
fovor
olíneo onterior.

em

do

se

no

Nesses termos,

Pede e oguordo deferimento
JoÕo Lisboo/M A, 24 de junho de 2021

tonte Legol - Titulor
LeitÕo Do Silvo
CPF n" 05ó.031 .393-40
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