
 

 
 

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SMSA 
DIRETORIA DE LOGÍSTICA DLOS 
GERÊNCIA DE COMPRAS GCOMP 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2020 
PROCESSO Nº 04.000.672.20.66 
IDENTIFICADOR BANCO DO BRASIL: 837807 
OBJETO: contratação de empresa para a manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de 
peças e certificação, em 17 (dezessete) capelas de fluxo laminar 
 
 
 
Senhora GISELE FERREIRA DE SOUZA - PREGOEIRA 
 
 
 

A empresa F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA-EPP, CNPJ n° 
11.105.408/0001-44, estabelecida na Rua C-27 N° 202 Quadra 18 Lote 13 – Jardim 
América, Goiânia/GO, através do seu representante legal, apresenta seus 
MEMORIAIS RECURSAIS, tempestivamente, com fulcro no inciso XVIII do 
artigo 4º da Lei Federal 10.520/02 e no item 16.3 do Edital, em face da 
HABILITAÇÃO IRREGULAR da empresa RMS Tecnologia Comércio e 

Serviços de Produtos Laboratoriais Ltda. no Pregão Eletrônico supra. 
 
 
 

I – CONDIÇÕES INICIAIS 
1. O respeitável julgamento deste RECURSO interposto recai neste momento sob 

responsabilidade dessa nobre Administração, na qual a empresa IMPETRANTE confia na 
lisura e na imparcialidade praticada na apreciação em questão, buscando a Isonomia, a 
Legalidade e a Vinculação ao Instrumento Convocatório, elementos integrantes da 
própria validade da licitação, para este digníssimo Órgão. Demonstraremos a todo o 
momento nosso Direito Líquido e Certo na Petição presente, bem como a habilitação 
equivocada da empresa RMS Tecnologia Comércio e Serviços de Produtos Laboratoriais 

Ltda., confiando no cumprimento pleno de todas as exigências editalícias e legais. 
 
 
 

II – DOS FATOS 
1. No dia estabelecido no Instrumento Convocatório, 21/10/2020, às 14:04:12 h, deu-se início 

à sessão on-line na plataforma licitações-e. Após a etapa de lances, da qual participaram 4 
(quatro) empresas, sagrou-se vencedora a licitante RMS, doravante Recorrida. Tendo a 



 

 
 

disputa encerrada às 14:35:08 do mesmo dia, a senhora Pregoeira requereu que a empresa 
ofertante do menor preço encaminhasse a proposta ajustada até às10:00 horas do dia 
22/10/2020, embora o item 12.14 do edital estabeleça prazo diverso para tal envio: 

 
12.14. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no 
prazo de mínimo de 2(duas) horas, envie a proposta ajustada 
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados. 

 
2. Apesar da troca de “prazo mínimo” onde lógica e obviamente se quer estabelecer um 

“prazo máximo” de apresentação da proposta ajustada, a senhora pregoeira se vale de um 
ato discricionário que no caso não lhe compete, uma vez que resta claro o prazo de 2 horas 
para apresentação da proposta ajustada, em frontal violação a princípios elementares do 
procedimento licitatório: o da Vinculação ao Instrumento Convocatório e o da Isonomia.  

 
3. Ato contínuo, ao analisar os documentos habilitatórios, deparamo-nos com vícios 

insanáveis apresentados pela Recorrida, quais sejam, (i) Certidão negativa de falência e 
recuperação judicial ou extrajudicial NÃO É expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; (ii) a Certidão de Registro de pessoa jurídica no CREA-RJ é INVÁLIDA; 
e (iii) a empresa Recorrida é Optante do Simples Nacional, quando na verdade estaria 
vedada de enquadramento em tal regime de tributação.   Dessa forma, declinaremos a 
seguir os fatos e apontaremos as razões claras decorrentes das afirmações anteriores, 
amparadas nas legislações que tangem o procedimento licitatório como nas normas 
internas constantes do Edital, desde já rogando uma análise mais minuciosa das nossas 
arguições em face dos vícios irrecorríveis. 

 
 

III – DA FUNDAMENTAÇÃO 
A – DA INDEVIDA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DA RMS 

1. Consta na Ata da Sessão Pública do Pregão eletrônico em epígrafe que, finda a etapa de 
disputa (21/10/2020), a senhora pregoeira manifestou-se nos seguintes termos: “(...) 
gentileza, encaminhar a proposta ajustada via sistema, conforme item 13 do Edital, até as 10:00 
horas do dia 22/10/2020.” 

 
2. Existem aqui duas ponderações a serem feitas: primeira é que o item 13 do edital dispõe 

sobre a “aceitabilidade da proposta de preço ajustada”, ou seja, critérios e informações 
que devem constar, mas não do prazo de envio da mesma, o que está consignado no item 
12.14 que trata “dos procedimentos”, objeto de contestação desta Recorrente; segundo que, 
mesmo sendo dado o tempo indevido à Recorrida, a mesma entregou a proposta ajustada 
FORA DE PRAZO, às 10:02 h do dia 22/10/2020. 

 
3. Argumentar-se-ia que o espaço de tempo de 2 minutos é irrelevante em virtude do 

princípio da Razoabilidade. Entretanto, não se pode distorcer tal conceito, o qual exige 



 

 
 

congruência lógica entre os fatos e a decisão tomada. Ou seja, não há aplicação correta da 
Razoabilidade quando se fere o Princípio da Isonomia. Se a vinculação ao edital e ao 
princípio da igualdade estabelece que TODOS os licitantes deveriam anexar suas 
propostas e documentos até 21/10/2020 às 13:00 horas, por que os mesmos princípios não 
foram aplicados no recebimento da proposta ajustada da empresa RMS? Repetimos: ainda 
que se declare que 2 minutos são irrelevantes, aceitar-se-ia o envio da proposta e 
documentação às 13:02h? Resposta: CLARO QUE NÃO. 

 
4. Mais: o Edital deixa claro no item 12 em que estabelece os PROCEDIMENTOS a serem 

seguidos pela pregoeira: 
 

12.14. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado 
que, no prazo de mínimo de 2 (duas) horas, envie a proposta 
ajustada adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Edital e já apresentados. 

  
5. Excetuando-se a falha linguística na troca dos termos de “prazo mínimo” onde deveria 

constar “prazo máximo”, restou claro que a senhora pregoeira, embora embuída de toda 
capacidade e boa intenção, não se atentou para a cláusula editalília em questão.  Assim, 
como a negociação com a empresa RMS encerrou-se às 14:49:41 h, a mesma teria o prazo 
até às 16:49 h para envio da proposta ajustada, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da sua 
proposta, o que não se deu, em violação à norma editalícia. 

 
6. Destaque-se, ainda, que a licitante Recorrida – RMS – solicitou no dia 22/10/2020, às 

09:59:40 h, ou seja, prestes a expirar seu prazo, a prorrogação da proposta ajustada SEM 
NENHUMA JUSTIFICATIVA, terminando por entregá-la às 10:02 h do mesmo dia. 

 
7. Por fim, cumpre ratificar que, por mais bem-intencionada que estivesse a Pregoeira – e 

assim o cremos – ofendeu a igualdade entre os participantes ao aceitar proposta fora de 
prazo por ela mesma estabelecida, agravado pelo fato de que o edital não lhe outorga a 
discricionariedade de prorrogação da proposta ajustada, conforme item 12.14, 
desobedecendo procedimento pré-estabelecido no Edital, ou seja, violação ao princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório. 

 
8. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do princípio da 

legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e 
ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva. A esse 
respeito, o art. 41. da Lei 8.666/93 decreta: 

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

 
 



 

 
 

B – DA NEGATIVA DE FALÊNCIA 
1. Dentre os documentos de qualificação econômico-financeira, conforme artigo 31 da Lei 

8.666/93, o Edital exigiu: 
 

10.2.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial 
ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com 
data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores à 
data prevista para o recebimento da documentação da habilitação e da 
proposta; 

 
2. Embora a licitante RMS apresente a certidão negativa de falência e concordata, 

DESCUMPRE O EDITAL na medida em que o documento NÃO É expedido pelo 
distribuidor da sede do licitante, que é do estado do Rio de Janeiro, enquanto a certidão 
apresentada foi emitida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS (TJDFT). Como se observa, a sede é referente à pessoa jurídica. 

 
3. Trata-se, portanto, de informações relativas a ações cíveis, execuções fiscais, execuções e 

insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, 
inventários, interdições, tutelas e curatelas distribuídas aos órgãos julgadores do TJDFT. 
Ou seja, apresenta informações relativas às ações de competência da Vara de Falências, 
Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, e 
não da sede do licitante. 

 
 

C – DA CERTIDÃO DO CREA 
1. A licitação é um procedimento administrativo e prévio usado para a contratação com o 

poder público. É uma forma de restrição à liberdade da Administração Pública e possui 
procedimento delimitado por lei específica - Lei 8.666/93. Por meio dela o poder público 
tenta garantir o melhor contrato possível e participação dos administrados. 

 
2. Sendo um procedimento, compõe-se de uma sucessão de atos preparatórios para o ato 

final objetivado pela Administração Pública, a contratação. Tanto no original da Lei nº 
8.666, de 21/6/93, quanto no texto modificado pela Lei nº 8.883, de 8/6/94, o § 3o do art. 
30 proíbe a recusa da aptidão por similaridade, estipulando que "será sempre admitida a 
comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares 
de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

 
3. Mas, exatamente para não pôr em risco a segurança da Administração Pública, teve a 

prudência exigir que a aptidão à vista de contratos anteriores, seja comprovada pelo 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação. 

 
4. Ora, uma tal exigência de comprovação referida especificamente a características, 

quantidades e prazos, somente poderá ser atendida por atestados ou certidões que sejam 



 

 
 

também especificamente detalhados, o suficiente para satisfazê-la. Esse detalhamento é 
necessário, indispensável, sob pena de não se atender à Lei. 

 
5. Dessa forma, no que tange à comprovação técnica, a licitante Recorrida encaminhou a 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA nº 30729/2020 (CREA-RJ), na qual 
consta o capital social de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), enquanto no contrato social 
alterado consta o capital de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

 
6. Segundo a Lei Federal nº 5.194/66 e a Resolução nº 336/89 do Confea, o registro no Crea 

é obrigatório a toda "pessoa jurídica que se constitua para prestar ou executar serviços 
e/ou obras ou que exerça qualquer atividade ligada ao exercício profissional da 
Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia, Meteorologia entre outros. Assim, constitui 
documento OBRIGATÓRIO da RMS. 

 
7. Por outro lado, em sucinta análise da referida Certidão, no final do documento nota-se 

clara advertência: “Esta certidão PERDERÁ A SUA VALIDADE caso ocorra qualquer 

posterior dos elementos cadastrais nela contidos (...)” A última alteração do contrato 
social da RMS está datada de 08/12/2017, enquanto a certidão foi emitida em 30/03/2020.  

 
8. Ou seja, se houve a alteração no contrato social a certidão também deveria ser atualizada 

sob a pena de sua invalidação. Ratificando o exposto, tem-se que tal condição obrigatória 
de validade da certidão do CREA encontra amparo legal na Resolução nº 266/79 do 
CONFEA, cujo dispositivo da alínea “c” do §1º do art. 2º assim prescreve: “§1º do Art. 2º 
- Das certidões a que se refere este artigo deverão figurar as declarações de que: [...] c) AS 
CERTIDÕES EMITIDAS PELOS CONSELHOS REGIONAIS PERDERÃO A VALIDADE, 
CASO OCORRA QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR DOS ELEMENTOS 
CADASTRAIS NELAS CONTIDOS E DESDE QUE NÃO REPRESENTEM A SITUAÇÃO 
CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO.” 

 
9. Para o caso em tela é válido citar o entendimento do TJ do Distrito Federal: 

TJ-DF - Apelacao Civel APC 20100111526633 DF 0049474-
19.2010.8.07.0001 (TJ-DF) 
Data de publicação: 18/12/2013 
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 
EMPRESA CONCORRENTE. MUDANÇA DE ENDEREÇO 
SOCIAL. CERTIDÃO DO CREA. DADOS CADASTRAIS. 
FALTA DE ATUALIZAÇÃO. INVALIDADE DA CERTIDÃO. 
INABILITAÇÃO. DIREITO LIQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. 
SENTENÇA MANTIDA. PECULIARIDADES DO CASO 
CONCRETO DEMONSTRAM QUE A EMPRESA APELANTE 
ALTEROU O SEU ENDEREÇO SOCIAL SEM, NO ENTANTO, 
COMUNICAR AO CREA A MUDANÇA. O EDITAL DE 
LICITAÇÃO EXIGIA CERTIDÃO ATUALIZADA DE TODOS OS 
DADOS CADASTRAIS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL, 
SENDO, PORTANTO, REGULAR A INABILITAÇÃO OPERADA 
COM BASE EM CERTIDÃO EMITIDA COM REGISTRO DE 

http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/116042081/apelacao-civel-apc-20100111526633-df-0049474-1920108070001
http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/116042081/apelacao-civel-apc-20100111526633-df-0049474-1920108070001


 

 
 

ANTIGO ENDEREÇO SOCIAL. APELAÇÃO CÍVEL 
DESPROVIDA. 

 
10. Importante, também, citar a decisão do Agravo de Instrumento AG 63654020134050000 

do TRF – 5. 
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
LICITAÇÃO. LEI Nº8.666/93. FASE DE HABILITAÇÃO. 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. CERTIDÃO DE REGISTRO NO 
CREA. DADO CADASTRAL DESATUALIZADO. 
INABILITAÇÃO NO CERTAME. 
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo 
MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que 
negou o pedido liminar que consistia em decretar anulados todos os atos 
posteriores à inabilitação da impetrante no procedimento licitatório e 
considerá-la habilitada, prosseguindo a licitação com a abertura de sua 
proposta de preços, ou, sucessivamente, que fosse decretada a suspensão 
da licitação até o julgamento final do mandado de segurança. 
2. É fato incontroverso nos autos que no momento indicado pelo Edital 
para apresentação da Certidão do CREA, a empresa agravante 
apresentou certidão emitida em 15/08/2012, que traz como capital social 
da empresa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
3. A Comissão Especial de Licitação, na sessão de análise de documentos 
apresentados pelas empresas concorrentes expôs a seguinte conclusão 
quanto à empresa impetrante: "2. A concorrente Divan Construção e 
Reforma Ltda. ME apresentou a Certidão do CREA BA, com o valor do 
seu Capital Social, como sendo no valor de R$ 10.000,00 divergente do 
informado no seu Balanço Patrimonial, que é de R$ 998.000,00, porém 
a certidão do CREA BA declara no seu conteúdo o seguinte: 
"CERTIFICO, mais, ainda que esta certidão não concede à firma o 
direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, 
efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos citados e perderá a sua 
validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela 
contidos, após a data de sua expedição", tornando sua certidão inválida 
e assim, deixou de atender o item 1.1.13, do Anexo 03, do Edital, que 
exige "Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CREA)", sendo INABILITADA, com 
fundamento no art. 27, inciso II e art. 30, inciso I, ambos da Lei 
nº 8.666/93". 
4. A Certidão juntada pela empresa agravante no momento da 
habilitação encontrava-se com os dados cadastrais desatualizados, tendo 
em vista que a atualização do capital social ocorreu, segundo a própria 
empresa impetrante, em 2011, enquanto a certidão foi emitida em 15 de 
agosto de 2012. Tal fato torna inválida a certidão acarretando o 
descumprimento da qualificação técnica prevista no edital. 
5. Ressalte-se que cabe às empresas participantes apresentar no 
momento previsto no edital da licitação os documentos devidamente 
atualizados, para comprovar as condições que lhe são exigidas, tendo 

http://www.jusbrasil.com/topicos/11309500/artigo-30-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com/topicos/11309466/inciso-i-do-artigo-30-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93


 

 
 

agido de forma correta a Comissão Especial de Licitação ao considerar 
inabilitada a empresa ora agravante. 
6. Agravo de instrumento improvido. 

 
11.  O TCU ratifica esse mesmo entendimento no Acórdão n.º 352/2010-Plenário:” a comissão 

de licitação habilitara proponente que “apresentou documento técnico em desacordo com 
as normas reguladoras da profissão, sendo, portanto, inválido, não tendo o condão de 
produzir qualquer efeito no mundo jurídico” 

 
12.  Dessa forma, resta induvidoso que os dados constantes da certidão de registro da pessoa 

jurídica da recorrida não representam a situação correta ou atualizada da empresa, sendo 
tal ocorrência justificadora da automática perda de sua validade. 

 
13.  Pelo exposto, diante do descumprimento da Recorrida à resolução do CONFEA, o que 

faz com que sua certidão perca a validade, aliado ao amplo entendimento jurisprudencial 
que confirma a tese ora esposada, não resta caminho outro senão a exclusão da Recorrida 
do presente certame. 

 
 

D - DA VIOLAÇÃO À LEI COMPLEMENTAR 123/06 
1. A Lei Complementar 123/06 é uma das principais bases do procedimento licitatório, não 

apenas no tão conhecido tratamento dispensado às ME’s, EPP’s e Cooperativas, mas 
também no estabelecimento dessas empresas em um sistema de tributação que possui 
suas regras. 

 
2. O § 4º, Art. 3º ordena: Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto 

nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para 
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 

 
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como 
empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento 
jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a 
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput 
deste artigo 
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

 
3. Em consulta ao link 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21 para 
verificação da situação da empresa RMS (CNPJ: 12.146.694/0001-59) verifica-se que a 
mesma é Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015. Convém, ainda, que se 
destaque que a empresa Recorrida possui o senhor Tadeu Ferreira de Oliveira e a senhora 

Rosângela Maria da Silva Oliveira como sócios-administradores, cujo capital social de 
150.000,00 está igualmente dividido entre ambos. 

 
4. Para fins didáticos é interessante que as hipóteses de impedimentos/vedações sejam 

divididas em duas categorias: 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21


 

 
 

1º Categoria – Vedação total: são hipóteses que impedem a empresa de usufruir de qualquer 
benefício da sistemática do Simples Nacional; 

2º Categoria – Vedação Parcial: são hipóteses que impedem a empresa de usufruir apenas dos 
benefícios da apuração tributária unificada, estando sujeita aos demais benefícios do 
Simples Nacional. 

 
5. A 1º Categoria – Vedação Total consiste nos seguintes impedimentos: 

- De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como 
empresária ou seja sócia de outra empresa optante pelo 
Simples, desde que a receita bruta global (de ambas as 
empresas somadas) ultrapasse o limite de receita bruta para o 
Simples; 
- Que participe do capital de outra pessoa jurídica. 

 
6. Nesse aspecto é preciso particular entendimento da Administração sobre as 

consequências que podem advir da contratação de uma empresa que usa sua condição de 
ME ou EPP para burlar o sistema tributário. Passamos a explicar. 

 
7. A senhora Rosângela Maria da Silva Oliveira e o senhor Tadeu Ferreira de Oliveira, 

além de sócios na empresa ora Recorrida RMS Tecnologia Comércio e Serviços de 

Produtos Laboratoriais Ltda. (EPP e OPTANTE DO SIMPLES), também são sócios na 
empresa RMS SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 18.164.143/0001-02 
(EPP e Optante pelo Simples Nacional desde 17/05/2013). 

 
8. Conforme se sabe, a Lei Complementar nº 123/06 instituiu o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, prevendo normas gerais de tratamento 
diferenciado e favorecido a essas empresas. Entre tais benefícios, o mais difundido parece 
ser o regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
denominado SIMPLES Nacional. 

 
9. Relativamente às licitações públicas, a LC nº 123/06 estabeleceu medidas protetivas, entre 

as quais, o direito de comprovar condição de regularidade fiscal apenas por ocasião da 
contratação, o direito de preferência no caso de empate (empate ficto), entre outros. 

 
10. Por ser talvez o aspecto mais conhecido da LC nº 123/06, por vezes a adesão ao SIMPLES 

confunde-se com a própria natureza jurídica da empresa que o utiliza, ensejando dúvidas 
se o fato de ser optante do SIMPLES constitui condição para a empresa se beneficiar do 
tratamento favorecido em licitações. 

 
11. Entretanto, o que ocorre aqui é uma empresa beneficiar-se de um regime tributário, cuja 

VEDAÇÃO está explícita no § 4º, Art. 3º da Lei 123/06, alterada pela 147/14, incisos III e 
VII. A implicação lógica no presente certame é que a Recorrida beneficia-se ilegalmente 
do simples nacional, posto que seus sócios também “PARTICIPAM DO CAPITAL 
SOCIAL DE OUTRA PESSOA JURÍDICA” e porque também participam de outra empresa 



 

 
 

(RMS SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.) igualmente optante do simples 
nacional. 

 
 

E – DA INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS LICITATÓRIOS 
1. É imprescindível guardar que os Princípios Administrativos norteiam toda e qualquer 

relação do ente público e o particular. São postulados subjacentes aos diplomas legais 
que regem, por exemplo, as contratações de materiais e serviços por parte da 
Administração. Assim, qualquer decisão ou ato administrativo que viole qualquer 
desses princípios é NULO.  

 
2. Há de se notar que o art. 3o da Lei nº 8.666/1993 enumera, como princípios básicos da 

licitação, os seguintes: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 
probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e demais princípios 
correlatos a esses. Com efeito, numa sociedade altamente plural e complexa, já se sabe da 
impossibilidade de as regras conseguirem prever todas as situações possíveis. Por isso, 
dúvida não há da importância dos princípios para a análise dos procedimentos licitatórios 
levados a cabo pela Administração Pública, direta ou indireta. 

 
3. Entretanto, diante do exposto acima, fica clara a violação aos Princípios Licitatórios 

largamente aclarados, ao se habilitar a empresa RMS Tecnologia Comércio e Serviços de 

Produtos Laboratoriais Ltda., conforme amplamente comprovado nestes Memoriais 
Recursais.  

 
4. A respeito do princípio do Julgamento Objetivo, Hely Lopes Meirelles traz a seguinte 

definição: 
É princípio de toda licitação que seu julgamento se apoie em fatores 
concretos pedidos pela Administração, em confronto com o ofertado 
pelos proponentes dentro do permitido no edital ou convite. Visa afastar 
o discricionarismo na escolha das propostas, obrigando os julgadores a 
aterem-se ao critério prefixado pela Administração, com o quê se reduz 
e se delimita a margem de valoração subjetiva, sempre presente em 
qualquer julgamento. 

 
5. O Princípio do Julgamento Objetivo é definido não apenas pelos parâmetros concretos, 

precisos, previamente estipulados no instrumento convocatório, mas igualmente pela 
maneira como essas normas são aplicadas aos particulares. 

 
6. A Legalidade não é somente o sustentáculo fundamental na contratação pública, mas é o 

alicerce de todo ato administrativo. O Estatuto das Licitações elenca no art. 3º os princípios 
básicos da licitação estando entre eles o princípio da legalidade. E ainda, todo o processo 
deve estar instruído segundo os ditames legais. 

 
7. A submissão ao Princípio da Legalidade implica no fato de que a Administração deve 

agir observando o ordenamento jurídico vigente. Enquanto o particular tem a faculdade 



 

 
 

de fazer tudo o que a lei não proíbe, a Administração Pública está adstrita a fazer aquilo 
que a lei autoriza, ou seja, deve agir conforme os ditames da lei. 

 
8. A Vinculação ao Instrumento Convocatório deve assegurar aos licitantes os seus direitos. 

Nesse sentido, cabe relembrar a seguinte redação do art. 41 da Lei no 8.666/1993: “a 
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada”. Esse dispositivo é tão restritivo que se utilizou da expressão 
“estritamente vinculada”. 

 
9. Esclareça-se também que esse princípio está ligado ao princípio da Legalidade, previsto 

no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como na Lei Federal de Processo 
Administrativo. Denota-se, assim, que o princípio da Legalidade irradia seus efeitos em 
todos os atos da Administração, de modo que não existe interesse público à margem da 
lei. 

 
10. Vemos, portanto, que os princípios são interligados uns aos outros, como todo ramo do 

direito. Não podemos vê-los de forma fracionada e sim em um todo, onde um cuida e 
protege um ao outro para que nenhum seja ferido, tudo para uma maior segurança 
jurídica, ainda mais se tratando da Administração Pública que tem por finalidade 
essencial zelar do bem comum. 

 
 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
1. O recurso administrativo, "como todo meio hábil a propiciar o reexame da atividade da 

Administração, por seus próprios órgãos," é uma das mais importantes manifestações do 
princípio do contraditório e da ampla defesa em que se caracteriza o conflito de interesses, 
e é nesse momento que o interessado apresenta sua resistência formal. 

 
2. O controle administrativo, segundo Hely Lopes Meirelles, deriva do poder-dever de 

autotutela que a Administração tem sobre seus próprios atos e agentes, e que é 
normalmente exercido pelas autoridades superiores sobre as inferiores. 

 
3. Toda autoridade administrativa pode rever seus atos. Para a Administração Pública é 

amplo o dever de anular os atos administrativos ilegais, tanto pelo agente que o praticou, 
quanto pela autoridade superior que venha a ter conhecimento da ilegalidade. De um 
modo geral, essa revisão pode se dar por meio de fiscalização hieráquica ou recursos 
administrativos. 

 
4. Entendemos que qualquer agente deve se manifestar quanto à legalidade do ato 

administrativo, porém somente a autoridade investida de competência legal pode revê-
los, até para que se resguarde a lisura dos atos administrativos e a segurança jurídica do 
administrado e da própria Administração, evitando assim a prática e a revisão pelo 
próprio autor do ato, sem a devida competência e controle. 

 



 

 
 

5. Esperamos, com todo respeito, que a nobre Administração, através daqueles que estão 
incumbidos da análise e decisão dos pleitos, aja de acordo com a Legislação vigente, 
abstendo-se da leniência e pautando-se pelos Princípios que sustentam esses mesmos 
dispositivos legais. 

 
 

V. DO PEDIDO 
1.  Diante do exposto, e em que pese o zelo e o empenho da digníssima Pregoeira e sua 

Equipe, em guardar o caráter isonômico do procedimento, respeitando os Princípios da 
Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade Administrativa, da Vinculação ao 
Instrumento Convocatório e da Supremacia do Poder Público, entendemos, com toda 
vênia, que a decisão que CLASSIFICOU e HABILITOU a empresa RMS Tecnologia 

Comércio e Serviços de Produtos Laboratoriais Ltda. DEVE SER REFORMADA, no 
sentido de ALIJÁ-LA do certame pelas IRREGULARIDADES demonstradas e 
exaustivamente fundamentados nestes Memoriais. 

  
2. E, diante de todo o exposto, requer V.Sas. o conhecimento do presente RECURSO, PARA 

JULGÁ-LO TOTALMENTE PROCEDENTE NO MÉRITO, em obediência ao princípio 
da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório e do Julgamento Objetivo. 

 
3. Diante ao exposto, requer-se o DEFERIMENTO do pleito desta Recorrente. 

 
 
  
Nestes Termos Pedimos Deferimento. 
 
 
  
 
Goiânia, 24 de novembro de 2020. 
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