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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILUSTRE(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

PROCESSO INTERNO: 21.0.000000502-6
PREGÃO ELETRÔNICO: nº 13/2021

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, nº 25.165.749/0001-10, Alameda Rio Negro, nº 503, sala 1803, Alphaville,
Barueri – SP, felipe.veronez@neofacilidades.com.br e telefone (11) 3631-7730, vem, muito respeitosamente, por
intermédio de seu representante legal, apresentar 

RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

com fulcro na Lei Federal 8.666/93, na Lei Federal 10.520/02, bem como disposições legais contidas na
Constituição Federal, em face das veementes irregularidades contidas no procedimento licitatório em epígrafe, que
culminaram na indevida habilitação da empresa GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA o que o faz consoante
motivos fáticos e jurídicos a seguir expostos.

I. EXPOSIÇÃO DOS FATOS

A Defensoria Pública do Estado do Tocantins, realizou o pregão eletrônico epigrafado, que tem por objeto a
“Contratação de empresa especializada para gerenciamento de abastecimento, implantação e operação de sistema
informatizado/integrado com utilização de cartão magnético, que permita o fornecimento parcelado de
combustíveis e derivado (Gasolina, Etanol, Óleo Diesel e Arla 32), através da rede de postos credenciados pela
Contratada para atender a frota de veículos, assim como o grupo gerador de energia de emergência da sede da
Defensoria Pública do Estado do Tocantins, de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas no Termo
de Referência, ANEXO I do Edital.”

Para o fornecimento dos serviços descritos no único lote que compõe o edital do certame, sagrou-se vencedora a
empresa GOLDI com taxa final que corresponde a um desconto de -5,71% sobre o valor estimado de consumo da
administração.

Ocorre que, analisando a documentação da empresa, verificou-se que os documentos apresentados para fins de
regularidade fiscal são insuficientes para habilita-la, uma vez que o subitem 10.9.5 não foi objeto de atendimento,
afinal, a empresa se encontra sediada em Barueri que, inclusive, é o mesmo município sede desta recorrente, e a
Secretária da Fazenda daquela municipalidade não faz uso de certidão negativa unificada (débitos mobiliários e
imobiliários), o que torna necessário a apresentação de duas certidões negativas, não somente uma como a
recorrida apresentou.

Ou seja, o ato que determinou sua habilitação precisa, necessariamente, ser objeto de revisão, afinal, não foi
comprovada a regularidade perante a fazenda municipal referente aos tributos IMOBILIÁRIOS, somente
mobiliários, razão pela qual a presente peça recursal é manejada. 

Esta, a síntese do necessário.

II. DAS RAZÕES
II.1 – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL 

Sendo a praxe adotada em todos os processos licitatórios promovidos por membros da Administração Pública
Direta e Indireta, o edital publicado pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins previu, assertivamente, que a
empresa vencedora deveria comprovar sua regularidade jurídica, fiscal, financeira e técnica, e é exatamente na
comprovação da segunda (fiscal) que a empresa GOLDI falhou, não tendo apresentado, na íntegra, sua
regularidade perante a Fazenda Municipal, sendo essa do município de Barueri, localização de sua sede. 
Vejamos o que o edital diz sobre essa exigência: 

10.9.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

Ou seja, incontestavelmente a licitante deveria apresentar a prova de regularidade com a fazenda municipal do seu
domicílio, não sendo aceita uma comprovação parcial. Há prefeituras que possuem a certidão unificada e, nesse
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caso, somente neste, é possível que a licitante apresente apenas uma certidão pois essa abrangerá todo e
qualquer tributo. Mas, como já afirmado nos fatos, esse não é o caso de Barueri.

Há duas espécies de tributos a serem pagos para um município, sendo esses mobiliários e imobiliários, sendo
assim, a regularidade fiscal só pode ser evidenciada se a certidão abranger ambos os tributos, afinal, de nada
adianta a empresa possuir regularidade fiscal referente aos tributos mobiliários e dever, por exemplo IPTU, os
riscos para administração contratantes serão os mesmos. 

A regularidade fiscal objetiva informar a adimplência do licitante no que diz respeito às suas obrigações fiscais por
meio, principalmente, da análise dos seus cadastros públicos, ou seja, a sua não comprovação deve, sem sombra
de dúvidas, gerar a inabilitação. Aceitar apenas uma certidão, quando a regularidade fiscal com determinada
fazenda abrange mais de uma, é sinônimo de aceitabilidade de uma regularidade fiscal parcial, o que não é
admitido pela legislação, em hipótese alguma.

Diversas são as discussões jurídicas que já chancelaram que a referida exigência, até por força do que reza a
legislação, é absolutamente legal. 

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica e reiterada quanto a legalidade do
instituto:

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. REGULARIDADE FISCAL. CERTIDÕES. PRAZO DE VALIDADE. NÃO-
FORNECIMENTO PELO MUNICÍPIO. ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. O art. 535 do CPC, ao dispor sobre as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, não veda a
atribuição de efeitos infringentes, com alteração da decisão embargada, quando o Tribunal conclui deva ser sanada
omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, deva ser corrigido erro material. 2. Não configura afronta ao art. 535
do CPC se o Tribunal a quo entende ter havido "contradição em seu corpo, associada a erro relevante na
apreciação dos elementos constantes do caderno processual" e conclui que o acórdão exarado no mandado de
segurança incorreu em vício, mais especificamente, em contradição, motivo pelo qual os embargos de declaração
foram acolhidos com efeitos modificativos, resultando na reforma do julgado embargado. 3. A exigência de
regularidade fiscal para habilitação nas licitações (arts. 27, IV, e 29, III, da Lei nº 8.666/93) está respaldada pelo
art. 195, § 3º, da C.F., todavia não se deve perder de vista o princípio constitucional inserido no art. 37, XXI, da
C.F., que veda exigências que sejam dispensáveis, já que o objetivo é a garantia do interesse público. A habilitação
é o meio do qual a Administração Pública dispõe para aferir a idoneidade do licitante e sua capacidade de cumprir o
objeto da licitação. 4. É legítima a exigência administrativa de que seja apresentada a comprovação de
regularidade fiscal por meio de certidões emitidas pelo órgão competente e dentro do prazo de validade. O ato
administrativo, subordinado ao princípio da legalidade, só poderá ser expedido nos termos do que é determinado
pela lei. 5. A despeito da vinculação ao edital a que se sujeita a Administração Pública (art. 41 da Lei nº 8.666/93),
afigura-se ilegítima a exigência da apresentação de certidões comprobatórias de regularidade fiscal quando não
são fornecidas, do modo como requerido pelo edital, pelo município de domicílio do licitante. 6. Recurso especial
não provido.” (STJ – REsp: 974854 MA 2007/0177953-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:
06/05/2008, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2008).
Fica evidente, portanto, que no caso em tela há um explícito desrespeito à quase todo o rol de princípios que
devem nortear a atuação dos agentes públicos em procedimentos desta espécie, em especial, aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade. 

É de suma importância a previsão legal do artigo 3º, art. 41 e art. 55, XI, todos da Lei Federal 8.666/93, que
dispõem que a Administração está estritamente vinculada ao edital convocatório, vejamos:

“Art. 3º 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 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.”

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

“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: […] XI – a vinculação ao edital de
licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor.”

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao mesmo tempo em que privilegia a transparência do
certame, garantindo a plena observância dos princípios da igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade e
probidade administrativa, preceitua que o julgamento das propostas seja o mais objetivo possível, nos exatos
termos das regras previamente estipuladas. Isso sem contar a necessidade de perpetuação de tal vinculação
durante toda a execução do contrato. 

A Administração tem o DEVER de respeitar aquilo que foi estabelecido pelo diploma editalício, não podendo, de
forma alguma, esquivar-se das regras preliminarmente estabelecidas. Ou seja, não se trata de uma faculdade. Se
o edital exigiu a apresentação da regularidade fiscal, isso não pode, em hipótese alguma, ser flexibilizado. 

O próprio instrumento convocatório torna-se lei no certame ao qual regulamente, é impossibilitado que as
cláusulas sejam descumpridas por qualquer uma das partes, seja a Administração, sejam as empresas
participantes.

É impossível a execução de um certame sem que seja observado o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório. Sem este jamais poderá ser alcançado o julgamento objetivo. No mesmo passo, também será
impossível atingir o princípio constitucional da Isonomia, que estabelece a igualdade de condições entre os
participantes.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório tem como finalidade principal evitar que administradores



09/07/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=954886&ipgCod=25616929&reCod=532633&Tipo=R 3/3

realizem análise de documentos de habilitação de forma arbitrariamente subjetiva, o que pode viabilizar o
direcionamento do contrato em defesa de interesses pessoais ou de terceiros, em total contrariedade com o
princípio da isonomia entre os licitantes e demais princípios da administração pública como moralidade,
impessoalidade, legalidade e afronta ao interesse público.

O que se almeja é, nos dizeres do eminente Celso Antônio, “impedir que a licitação seja decidida sob o influxo do
subjetivismo, de sentimentos, impressões ou propósitos pessoais dos membros da comissão julgadora” (Celso
Antônio, 1998, p. 338).

O princípio da legalidade aparece expressamente na nossa Constituição Federal em seu art. 37, caput, que dispõe
que ‘’a administração pública direta e 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’’.
Encontra-se fundamentado ainda no art. 5º, II, da mesma carta, prescrevendo que: “ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”.

Como leciona Hely Lopes Meirelles:

“A legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade
funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar,
sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”. (grifo
da peticionante)

Seguindo esse raciocínio Henrique Savonitti Miranda, compara as atividades de um gestor privado (Princípio da
Autonomia da vontade) as de um gestor público de forma esclarecedora: 

“O administrador privado conduz seu empreendimento com dominus, agindo com os poderes inerentes à
propriedade em toda a sua extensão. Assim, tudo o que não é proibido, é permitido ao gestor privado. Diga-se,
ainda, que o administrador privado pode inclusive conduzir ruinosamente seu empreendimento sem que muito
possa ser feito por terceiros(...) O GESTOR PÚBLICO NÃO AGE COMO “DONO”, QUE PODE FAZER O QUE LHE
PAREÇA MAIS CÔMODO. DIZ-SE, ENTÃO, QUE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO SÓ É DADO FAZER AQUILO QUE A
LEI AUTORIZE, DE FORMA PRÉVIA E EXPRESSA. DAÍ DECORRE O IMPORTANTE AXIOMA DA INDISPONIBILIDADE,
PELA ADMINISTRAÇÃO, DOS INTERESSES PÚBLICOS.”. (grifo da peticionante).

Ainda para Hely Lopes Meirelles:

“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito
fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”.

Portanto, fica evidente que, caso o ato de habilitação não seja objeto de revisão, se estará agindo como se o
interesse público estivesse à mercê da vontade de terceiros, ou seja, como se esse interesse não fosse
indisponível. Assim sendo, a inabilitação da empresa GOLDI é a única medida a ser aplicada ao caso concreto,
sendo essa a instrumentalização evidente da preservação do interesse público e do cumprimento da legislação. 
III. DO PEDIDO

Diante de todo o exposto e o que mais consta dos autos deste processo licitatório, requer:

a) seja conhecido o presente recurso, conferindo ao certame o efeito suspensivo previsto pelo artigo 109,
parágrafo segundo, da Lei Federal n. 8.666/93 e, no mérito, JULGUE-O PROCEDENTE, declarando-se
desclassificada a licitante GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA por não comprovar que é capaz de cumprir o
contrato sem impor prejuízos ao interesse da Administração e da coletividade, afinal, sua regularidade fiscal não foi
objeto de comprovação integral;

c) seja, via de consequência, dado prosseguimento ao certame, promovendo-se a convocação das demais
licitantes, por ordem de classificação, para análise dos documentos de habilitação;

d) com base nas razões do presente recurso, que a Comissão Permanente de Licitações reconsidere a decisão
recorrida e, na hipótese de assim não proceder, remeta a petição, com as informações concernentes, à autoridade
superior, em atenção ao que dispõe o artigo 109, parágrafo quarto, da Lei Federal n. 8.666/93, para que promova
o competente julgamento.

Na remota e absurda hipótese de não provimento do recurso apresentado pela Recorrente, requer-se a produção
de cópia integral dos autos do processo licitatório, para que possam ser adotadas as medidas judiciais cabíveis, em
especial o ajuizamento de ação mandamental e a comunicação do ocorrido aos órgãos de fiscalização e controle
externo (Ministério Público e Tribunal de Contas).

Termos em que pede deferimento.

Barueri, Estado de São Paulo, 08 de julho de 2021.

Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI
João Luís de Castro - Representante Legal - OAB/SP 248871

 Fechar


