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ILMA. SRA. PREGOEIRA DO SENAI-PR.  

 

 

Pregão eletrônico 2.0223/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19927/2019 

 

MIC GRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob n. 82.077.298/0001-00, com sede na Rua Anne Frank, 3188, 

Boqueirão, Curitiba/PPR , CEP 81.650.250, por meio dos seus advogados ao final 

assinados (procuração anexa) vem interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

contra a r. decisão que habilitou e declarou vencedora a empresa REIS COMÉRCIO 

ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA, 

pelas razões a seguir.  

I. RESUMO 

  O pregão tem como objeto fornecimento e serviço de instalação de 306,10 m² de 

bancadas de granito para os laboratórios de eletroquímica do campus da indústria, com 

preço máximo de R$ 196.571,30. 

 Como é de domínio do órgão e da pregoeira, a vencedora apresentou lance final de 

R$ 186.899,99, um centavo abaixo da vencedora, com negociação simbólica após o 

encerramento da fase de lances, consolidando o valor de R$ 186.899,99, isto é, 4,92% de 

desconto em decorrência da disputa. A segundo-colocada, ora recorrente, apresentou, 

conforme certificado em sistema, tempestiva intenção de recurso, ora trazendo as razões 

no prazo assinalado.  

http://www.jgduda.com.br/
mailto:duda@jgduda.com.br


 
 

Avenida Cândido de Abreu, 526, cj. 911 Torre A, Curitiba, Paraná.  

55 (41) 3362-0159 www.jgduda.com.br - duda@jgduda.com.br - Página 2 de 12 

  Do histórico de lances, vê-se que a vencedora usou “robô” para sobrepor, em 

milésimos de segundos, descontos aos lances da ora recorrente. A programação do sistema 

de licitações do Banco do Brasil, possivelmente pela Pregoeira, involuntariamente, 

favoreceu tal prática. O sistema por ela configurado aceita lances com apenas um centavo 

de desconto entre si e não estabeleceu intervalos mínimos para desconto, como permite do 

sistema do BB e recomenda o Ministério do Planejamento, hoje integrado ao M da 

Economia: 

O robô é um software utilizado para concorrer de forma desleal, quando comparado a 

um proponente humano. Isso porque uma pessoa normal demora cerca de seis segundos 

para envio de lances (em função das telas de confirmação e Captcha que são utilizados 

normalmente). Com o uso do software é possível cobrir lances de concorrentes em 

milésimos de segundos. Tentando impedir a prática desleal, o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão editou a Instrução Normativa 3, de 16 de dezembro 

de 2011 no âmbito dos órgãos/entidades do SISG e demais que firmaram termo de 

adesão para utilização do SIASG, determinando que: “Na fase competitiva do pregão, 

em sua forma eletrônica, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não 

poderá ser inferior a 20 segundos”. Lances que não respeitem o intervalo mínimo de 20 

segundos são descartados automaticamente pelo sistema. Ademais, se o lance visa cobrir 

a oferta de melhor valor até aquele momento, deve ser observado o intervalo mínimo de 

três segundos entre diferentes licitantes. Atualmente o Licitações-e do Banco do 

Brasil passou a permitir que o pregoeiro inclua um limite temporal para 

aceitação de lances entre o mesmo licitante e entre licitantes distintos quando 

o lance for para cobrir o melhor valor.  Isso permite que, a quem adota a 

ferramenta do robô, sempre vencer com um centavo a menos durante o tempo de 

encerramento randômico, salvo se aquele que não usa “robô” fizer o que se chama de 

oferta de mergulho, com desconto súbito que vá abaixo do lance mínimo programado no 

robô. Em muitos casos, quem adota o robô não se preocupa com o risco de a máquina 

ofertar lance excessivamente reduzido, pela razão que se explica em seguida. Flavia 

Daniel Vianna.  DIFERENÇAS PRÁTICAS ENTRE OS PRINCIPAIS 

PROVEDORES DE PREGÃO ELETRÔNICO. Revista de Direito Administrativo 

e Infraestrutura | vol. 4/2018 | p. 221 - 231 | Jan - Mar / 2018 | 

DTR\2018\10337. 

 O certame entrou em fase de disputa com outra falha grave de governança. Ao 

permitir subcontratação parcial sem limite de quantitativo (ou seja, em tese, no limite entre 

99 e 100% do objeto, desde que não se atinja 100%), conforme item 14.4, quem adota o 

sistema de robô resta confiante que pode subcontratar a algum interessado local sem 

experiência ou condições práticas ou formais de enfrentar a burocracia das licitações. 
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Afinal, se alguém ofertou X, deve haver quem subcontrate a X-1 centavo, sobretudo num 

mercado grande como da RMC.  

 Isso tudo redobra a suspeita sobre a idoneidade e a capacidade técnica da 

vencedora. Em diligências já fornecidas à Pregoeira e aqui novamente anexadas, vê-se que 

se trata de empresa fantasma ou “de prateleira”, constituída não para a atividade do 

certame (de marmorarias, que sempre é específica nesse mercado, como o bom senso e a 

experiência sabem), mas de empresa nova, situada em aparente favela (google street view) e 

com extenso objeto social, isto é, feita para disputar licitações e, em seguida, subcontratar o 

objeto a empresas que não dispõem de estrutura ou experiência para licitações.  

 Mesmo com tantos indícios apontando para quebra de moralidade administrativa e 

riscos para a execução contratual, com o máximo respeito, a habilitação da concorrente foi 

analisada de forma absolutamente leniente e complacente.  

 Acontece que o item 7.1.B do edital exige correspondência entre o objeto social 

descrito no comprovante do CNPJ e o objeto do certame. No caso, embora extenso, o 

objeto social da concorrente não contempla fornecimento e instalação de mármores, 

granitos ou outras pedras de revestimento. O mais próximo a isso a que chega a recorrida, 

cujo objeto principal é fornecer equipamentos de TI, é “obras em alvenaria”.  

 A classificação de atividades junto à Receita Federal (e atualmente também 

devendo ser observada na junta comercial) adota critérios do CNAE do IBGE. Tais 

critérios são de classes e sub-classes, de modo que é possível identificar que objetos 

possuem relação entre si ou podem ser considerados similares.  

 O trabalho de fornecimento com instalação de bancadas de granito, quem já 

equipou qualquer imóvel sabe, é similar ao de um alfaiate. É, ao mesmo tempo, serviço e 

fornecimento. A aquisição de matérias-primas é bastante específica, assim como o serviço 

de instalação conforme o projeto. O contrato compreende alguém ir ao local, medir, 

receber o projeto e fabricar (ou mandar fabricar) as peças sob medida, devendo, após, as 

instalar com mão de obra especializada no local, inclusive colando cubas com colas 

especiais, no caso de um laboratório.  
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  Enquanto “obras de alvenaria” caracterizam-se mais pelos serviços (pois os 

materiais são fungíveis, cimento, brita e areia), o fornecimento de granito instalado tem o 

aspecto da aquisição especializada de chapas, a suas transformação, conforme medidas e 

projeto, numa pequena indústria de transformação e a prestação de serviço de instalação 

in loco. Há atividades de indústria, construção e fornecimento de materiais numa mesma 

atividade. Assim, não se confunde nem com os ramos comerciais, nem de construção 

(obras de alvenaria) contemplados no objeto da concorrente.  
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 Enquanto a atividade das empresas do setor relacionados ao objeto situam-se na 

indústria de transformação, a concorrente é do ramo comercial e de construção. É como 

confundir FIEP com Fecomércio ou Sinduscom. Não são a mesma coisa.  

 Quanto ao endereço, não e apenas suspeito, como formalmente falso. Não existe loja 

288B porque não cabem duzentas e oitenta e oito lojas em um barraco, nem há um 

condomínio edilício que autorize, legalmente, a subdivisão de imóveis e endereços dentro 

do mesmo número, na mesma rua.  
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 A numeração “B” indica que há o aproveitamento de um mesmo endereço para 

mais de uma empresa – certamente nenhuma marmoraria, pois neste imóvel não cabe uma 

pequena indústria de transformação.  

 Para piorar, mesmo com tantos indícios e a incompatibilidade de objeto social, fez-

se letra morta da regra do anexo I que previa prova de experiência com entrega de relação 

nominal de clienteS (no edital, no plural) atendidos. Por alerta da recorrente, a pregoeira 

pediu comprovações à recorrida, recebendo da concorrente em questão fotos aleatórias, 

sem atestado ou dados do dono da obra para conferência, contendo pequenos 

acabamentos ou peças prontas de granito. Não há lista de clienteS para que a FIEP possa 

confirmar a experiência da vencedora da licitação, tampouco atestados ou outros meios de 

prova de que realiza tais atividades (notas fiscais, contratos, etc). 

II. DO DIREITO. 

2.1 OBJETO SOCIAL E RISCOS CONTRATUAIS 

  O edital prevê que deve haver correspondência entre o objeto social e o objeto 

contratual. Atividades da empresa fora do seu objeto, além de indiciárias de desvio de 

finalidade no uso da personalidade jurídica, significam risco de, futuramente, o contratado 

alegar nulidade contratual por se tratar de atividade evidentemente estranha ao seu objeto 

social.  

http://www.jgduda.com.br/
mailto:duda@jgduda.com.br


 
 

Avenida Cândido de Abreu, 526, cj. 911 Torre A, Curitiba, Paraná.  

55 (41) 3362-0159 www.jgduda.com.br - duda@jgduda.com.br - Página 8 de 12 

 As atividades mais próximas ostentadas pela recorrida não são as mesmas 

atividades da licitação. Sequer estão na mesma sub-classe. Tampouco na mesma 

classe. Nem mesmo no mesmo grupo – mas apenas na divisão geral de serviços 

especializados de contrução, que deve corresponder a mais da metade dos 

contratos desta secretaria. A classificação do IBGE decorre não apenas da análise 

técnica do que consistem as atividades, mas também em agregados estatísticos1. 

 De todo modo, o CNAE é um ato administrativo dotado de presunção de 

legitimidade. Somente excepecionalmente (sobretudo quando demonstrada a 

imensa distância entre as atividades) poderia ser desconsiderado, com prova 

robusta da pertinência entre o objeto licitado e o objeto da licitante.  

 Mas não é só. O interesse público é posto em risco quando não há essa 

identidade. O Código Civil, com aplicação subsidiária à Lei de Licitações, traz risco 

de nulidade (ou pelo menos ineficácia) do contrato, em prejuízo de quem contrata 

com empresa atividade estranha ao objeto, 

Art. 1.015. (...) Parágrafo único. O excesso por parte dos 

administradores somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo 

menos uma das seguintes hipóteses: (...) III - tratando-se de operação 

evidentemente estranha aos negócios da sociedade. 

 A conclusão da Jurisprudência é no mesmo sentido:  

LICITAÇÃO ~ INABILITACÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO DO 
EDITAL - INOCORRÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. A 
licitante foi considerada inabilitada para o fornecimento do produto 
em aquisição por possuir contrato social com objeto social diverso 
daquele que visava o fornecimento. A ausência do direito líquido e - 
certo confirmada para denegação da segurança. Recurso negado.  
(TJSP;  Apelação Com Revisão 9066525-40.2002.8.26.0000; Relator (a): 
Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de 
Jundiaí - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 
04/05/2006) 

 
1 https://cnae.ibge.gov.br/concla-apresentacao 
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3. Para fins de habilitação jurídica, faz-se necessária a compatibilidade entre o 
objeto do certame e as atividades previstas no contrato social das empresas 
licitantes. (...) O relator destacou que a Lei das Licitações exige o contrato 
social, devidamente registrado, entre os documentos necessários para 
evidenciar a habilitação jurídica dos licitantes, visando “justamente à 
comprovação de que a licitante tem a atividade comercial compatível com o 
objeto licitado”. Aos olhos do relator, o “objeto social da empresa delineado no 
contrato social devidamente registrado comprova não apenas o exercício da 
atividade empresarial requerida na licitação, mas também que a empresa o faz 
de forma regular. E nesse ponto ressalto que a Administração deve sempre 
prestigiar a legalidade. Não basta que a licitante detenha a capacidade 
comercial de fato, faz-se necessário que ela esteja em conformidade com a 
lei”. Nesse aspecto, assinalou que o Código Civil obriga o registro dos atos 
constitutivos da sociedade empresarial, com seus fins ou objeto, e, como 
decorrência lógica, “se a empresa decidir mudar de atividade empresarial, 
possui o dever legal de promover a alteração de seu objeto social e do 
respectivo registro antes de iniciar a prática dessas novas atividades”. Dessa 
forma, “ao exercer atividades em desconformidade com seu objeto social, 
devidamente registrado, a empresa também está agindo de forma contrária à 
lei, expondo a riscos todos os atores que com ela se relacionam”, em 
decorrência da possibilidade “de contratação de quem não é do ramo” e “de a 
empresa vir a se eximir da responsabilidade pelos atos praticados por seu 
gerente”. (...) O Tribunal, seguindo a proposta do relator, julgou procedente a 
Representação e determinou à entidade o cancelamento da ata de registro de 
preço e que se abstivesse de prorrogar o contrato celebrado com a empresa 
ganhadora da licitação. Acórdão 642/2014-Plenário, TC 015.048/2013-6, 
relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 19.3.2014. 

 O resumo do julgamento do TCU, extraído do informativo 189 daquela Corte, 

indica algo que se deve ter em mente: a regularidade jurídica do objeto social não se 

confunde com a capacidade técnica de fato. Ainda que uma empresa que demonstre que 

realiza determinada atividade, é o seu contrato social que indicará que o faz de forma 

regular. A Comissão não pode desconsiderar a legislação e o edital e simplesmente 

dispensar essa exigência. 

 2.2 ILEGALIDADE E PREJUÍZOS DO USO DE “ROBÔ” EM PREGÃO 

ELETRÔNICO.  

  Os sucessivos lances com desconto de um centavo em frações de segundo inferiores 

ao tempo de reação humano denotam o uso de “robô”, pratica condenada pela 

Jurisprudência e pela doutrina. Além de desleal e anti-isonômica entre licitantes, tais 

softwares causam prejuízo à administração, retirando do ofertante a incerteza que o faria 
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dar descontos maiores que o mínimo durante o tempo de encerramento randômico (razão 

de ser de tal regra randômica, aliás).  

“Um dos problemas que podem afetar a legitimidade do certame realizado no 

modo eletrônico é a utilização de softwares de envio automático de lances 

pelos participantes do pregão. Trata-se de questão já bastante debatida no 

âmbito interno da Administração Pública e no Tribunal de Contas da 

União. (...) A competição, nesse caso, se torna viciada: é impossível competir 

de igual para igual com a máquina. (...)  Conforme bem alerta Joel de 

Menezes Niebuhr,25 o uso do software de envio automático de lances é 

vedado pelo art. 90 da Lei 8.666/93, que prevê sanção para quem frustrar o 

caráter competitivo do procedimento licitatório. (...) Como o encerramento 

da etapa de lances, no pregão eletrônico, é aleatório, torna-se impossível ao 

licitante digitar sua proposta a tempo de cobrir o lance apresentado pelo 

“robô”. (...) a Instrução Normativa 3/2011 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão prevê que o edital do pregão eletrônico pode impor 

intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir 

a melhor oferta (art. 1º-A). A ideia é impedir que o “robô” apresente lances 

com diferença ínfima em relação ao melhor preço (um centavo, por exemplo). 

O mesmo ato normativo prevê, também, que os lances do mesmo licitante 

não podem ser enviados em intervalo inferior a 20 segundos e que o 

intervalo entre lances não pode ser inferior a três segundos (IN 3/2011-

MPOG-SLTI, art. 2º). Em três segundos, é possível ao licitante que não faz 

uso do “robô” digitar seu novo lance, antes que o software o faça. (...) A 

frequência com que os softwares de oferecimento automático de lances são 

utilizados compromete, como dito, a lisura do pregão eletrônico. Alexandre 

Levin. PREGÃO ELETRÔNICO E VANTAJOSIDADE NAS 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS: ESTUDO À LUZ DA 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 

Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura | vol. 4/2018 | p. 

195 - 219 | Jan - Mar / 2018 | DTR\2018\10336 
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   No TCU, Acórdão 2601/2011, rel. Valmir Campelo, Plenário, j. 28.09.2011, 

diante do uso indiscriminado desse tipo de programa de informática, o julgado 

estabeleceu prazo de 60 dias para que a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG) “adote as providências 

necessárias ao exato cumprimento do que estabelecem o art. 3º da Lei 8.666/1993 e o parágrafo 

único do art. 5º do Decreto 5.450/2005 acerca da observância do princípio constitucional da 

isonomia, mediante a busca de alternativas, além da ação mencionada nos itens 5 e 6 da Nota 

Técnica 112/DLSG/SLTI/MP, para implementação rápida de mecanismos inibidores do uso de 

dispositivos de envio automático de lances em pregões eletrônicos conduzidos via portal 

Comprasnet, estabelecendo, se for o caso, instruções complementares sobre a matéria, conforme 

preconiza o art. 31 do Decreto 5.450/2005” 

  Assim, nulos os lances da vencedora que, ademais, diante da evidência de tal 

prática, deveriam ter sido objeto de mais incisiva negociação pela Sra. Pregoeira, inclusive 

com chamamento da segunda colocada para eventualmente cobrir oferta, como faculta a 

Lei em casos evidentes de baixa competitividade – desde já consignamos que estamos a 

cobrir, com folga, a proposta da vencedora.  

III. 1PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA 

   Por fim, vê-se que a prova de experiência se fez por fotografias unilaterais sem 

qualquer elemento que permita a sua confirmação: dados de contato do dono da obra, 

ART, projetos, notas fiscais, nada.  

 Mesmo as fotos não demonstram experiência compatível, porque são serviços cujo 

custo é de uma fração (cerca de 1%) do solicitado, inclusive com fotografias de peças 

prontas e pequenos serviços acessórios (rodapés, soleiras) e nada que represente prova de 

capacidade de fabricar e instalar grandes bancadas de granito sob medida para 

laboratórios.  

 Roga-se à autoridade superior julgadora que reveja as fotos da vencedora 

juntadas ao processo aceitas como prova de experiência compatível, vez que se trata de 

situação gritante.  
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 Assim, caso não provido o recurso já em juízo de reconsideração, sucessivamente, 

poderia a autoridade inferior reabrir diligências para que o vencedor traga notas fiscais e 

projetos dos serviços correspondentes às fotos, bem como dados de contato do dono da 

obra e do seu responsável técnico (engenheiro ou arquiteto) para confirmação da 

veracidade do conteúdo e da sua compatibilidade com o futuro contrato com o SENAI – 

PR.  

IV. REQUERIMENTOS E PEDIDOS 

 À vista do exposto, a Recorrente confia e espera, respeitosamente, digne-se essa d. 

Pregoeira, ou Comissão, a receber o presente recurso em seu efeito suspensivo para, após o 

seu processamento regular, acolher as suas razões e inabilitar a licitante recorrida e 

desclassificar a sua proposta, ratificando a classificação da proposta da recorrente com sua 

contratação conforme fundamentação supra. 

 Caso não seja esse o entendimento adotado, espera a remessa do presente recurso à 

d. Autoridade hierarquicamente superior, a quem roga o provimento do presente recurso 

para a finalidade supra, nos termos da legislação. 

 Pede deferimento.   

 Curitiba, 15 de janeiro de 2020. 

 

João Guilherme Duda  Giovanna Lorenzo Niece 
 OAB 42.473 PR    OAB 43.589 PR 
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