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À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES SESI/SENAI 

Ref.:  CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 2.0129/2019  

 

 

PROMOVA LIVE MARKETING LTDA, sociedade com sede e foro na cidade de  

Curitiba – PR, na Rua Gino Benuzzi, nº 60 – Bairro Cidade Industrial – Curitiba – 

PR,  inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.192.323/0001-95, vem com fulcro no 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, no Edital e demais Leis e   

doutrinas que regem os certames licitatórios, à r. presença de Vossa Senhoria, 

apresentar tempestivamente, em seu DIREITO PLENO,  

 

 

RECURSO 

 

Contra a decisão de HABILITAÇÃO,  da empresa TOTI PROMO LTDA, que de 

agora em diante chamaremos de RECORRIDA, na Concorrência Pública,  acima 

mencionada, pois a mesma não obedeceu as condições de participação, conforme 

disposições editalícias, as quais iremos demonstrar e fundamentar, através da 

legislação vigente, normas, doutrinas, jurisprudências e princípios que regem os 

certames licitatórios. 

I – DA TEMPESTIVIDADE 
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Acerca do cabimento do recurso administrativo colaciona o Edital de 

Concorrência Pública  em epígrafe: 

 

10.1 – Do Julgamento caberá recurso na forma definida por este Edital e 

nos termos do disposto no Regulamento de Licitações e Contratos publicado no 

site do SISTEMA FIEP. 

10.2 – Havendo impugnações, serão consignadas em ata de abertura de 

propostas e após o resultado caberão os recursos por escrito, no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis após este registro, dirigidos à Comissão Permanente de 

Licitações do SESI/SENAI, que os submeterá à análise da Autoridade 

Competente. 

 

Considerando que o Julgamento da Habilitação, foi publicado no site 

www.fiepr.org.br/licitacao/html, em 25.11.2019, o prazo finda em 02.12.2019, 

portanto tempestivo nosso Recurso,  razão pelo qual deve ser  recebido e julgado 

seu mérito. 

 

II – DOS FATOS 

1- Nossa empresa PROMOVA LIVE MARKETING LTDA  participou da 

Concorrência Pública nº 2.0129/2019, que tinha como objeto  a contratação 

de 3 empresas especializadas em Live Marketing para a prestação de 

serviços técnicos de planejamento, prospecção, desenvolvimento de linha 

criativa e layout, organização, coordenação e execução de ações 

direcionadas para o público externo e interno no estado do Paraná. 
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2- Comparecemos na abertura do certame, com nosso representante legal, no  

dia e horário definidos pelos edital, obedecendo à todas as cláusulas  

editalícias. 

3-  A abertura do certame ocorreu conforme determinação do edital, no dia 

14.11.2019 às 09:00  horas(horário de Brasília). 

4- No certame haviam 04 participantes, que eram: Mixer Comunicação Eireli 

ME, Dress Marketing Direto Ltda, Toti Promo Ltda e Promova Live Marketing 

Ltda. 

5- A empresa Toti Promo Ltda, apresentou sua documentação inserida no 

envelope 1, mas deixou de cumprir o edital, pois o objeto descrito no   seu 

Contrato Social e em seu cartão do CNPJ, através dos CNAEs, ali 

mencionadas, não  demonstraram o atendimento ao objeto desta licitação, 

que teria que ser cumprido, conforme disposições editalícias. 

6- Tendo demonstrado acima os fatos, seguimos agora com os princípios, a lei 

e o direito, que demonstrarão a falta de cumprimento  estrito ao Instrumento 

Convocatório,  merecendo ser a Recorrida, de imediato, inabilitada.  

 

III – DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

      A licitação é um procedimento administrativo, ou seja, uma 

série de atos sucessivos e ordenados, voltados  de um lado a atender ao interesse 

público e de outro, a garantir a legalidade e a lisura da licitação, de modo que os 

participantes possam disputar entre si, com igualdade, até o desfecho do certame. 
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      Ela destina-se a viabilizar a contratação pela administração, 

de obra, serviço, aquisição, locação ou alienação de bens, mediante preço mais 

vantajoso, compreendendo a aferição da vantagem pecuniária a apuração da 

qualificação técnica da licitante e sua aptidão para prestação ou fornecimento 

como forma de ser resguardado o implemento do objeto licitado, devendo o 

procedimento licitatório ser pautado e guiado pelo princípio da legalidade,   

compreendendo todos os aspectos do certame. Ele é plasmado, como premissa 

da preservação da legitimidade e higidez do certame e das exigências 

contempladas pelo ato convocatório. 

   Os licitantes, aderindo às condições previamente 

estabelecidas pela administração, devem guardar subserviência ao instrumento de 

convocação, atentando sempre, para as exigências estabelecidas pelo ente 

licitante, do material ou serviço que está sendo adquirido,  inclusive, também 

sobre a sua proposta técnica e a  comprovação dos documentos solicitados em 

edital, para a efetivação do objeto licitado. 

      O teor dos parágrafos anteriores, já estava disposto no edital 

desta Concorrência Pública nº 2.0129 , como podemos vislumbrar logo abaixo: 

 

3.1 – Poderão participar deste certame, as empresas do ramo pertinente ao 

objeto que atenderem a todas as exigências constantes neste edital e seus 

anexos. 

 

4.2 – c) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

– CNPJ, contemplando atividades econômicas relacionadas ao objeto da 

licitação. 

 

E confirmando o  pedido de desclassificação da Recorrida, o edital aponta 

um item: 
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4.5 – A empresa que não apresentar a documentação exigida neste Edital e 

que não atender as condições previstas no item 4 Preâmbulo do edital e o 

item 2 do anexo II, será considerada inabilitada como proponente. 

 

       E ainda o  item 9.1 ainda aponta que só será vencedora, 

a proposta  que ATENDER as exigências deste edital e atender o 

critério de julgamento estipulado no anexo II. 

 

     O edital se mostra muito claro nas condições de habilitação 

solicitadas, existindo explícito disposto em edital, todos os  critérios  para 

habilitação.  Os princípios constitucionais, que norteiam todo o procedimento, 

também devem ser seguidos rigorosamente.  Este certame licitatório com certeza 

está sendo pautado nos   princípios abaixo descritos: 

 

 

1- Principio da Legalidade, previsto no art.5º da Constituição 

Federal, limita a administração Pública a somente poder exigir nos 

Editais de licitação o que está previsto na lei. 

 

        Alexandre de Moraes, analisando este tema se expressa da seguinte 

maneira : 

 

 

"O Administrador público somente poderá fazer o 

que estiver expressamente autorizado em lei e nas 

demais espécies normativas, inexistindo, pois 

incidência de sua vontade subjetiva, pois na 

administração Pública só é permitido fazer o que a 

lei autoriza (MORAES, Direito Constitucional, p.324)." 
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    Com este principio pode se concluir que o administrador é 

um  executor de atos, e serve de objeto de manifestação da vontade 

estatal. 

 

2- Princípio da Probidade Administrativa - Diz respeito à honestidade 

que tem o administrador público nas licitações, procurando satisfazer 

sempre os interesses do órgão licitante. Os integrantes das 

Comissões de Licitação e todos aqueles que participação nas 

licitações, são sempre consideradas pessoas integras e honestas 

 

3- Principio da Isonomia - Princípio também exposto na Constituição 

Federal inscrito no artigo 5°, vedando a distinção de toda e 

qualquer natureza, estabelecendo a igualdade de todos perante a 

lei, ou seja, não pode haver de maneira alguma  distinção  entre  

licitantes,  devendo  todos  serem  tratados  de forma igual pela 

administração pública. 

 

"A Constituição Federal, no artigo 5° estabelece 

que, sem distinção de qualquer natureza, todos 

são iguais perante a lei. E o princípio da 

igualdade ou isonomia. Assim, todos os iguais 

em face da lei também o são perante a 

Administração Pública. Todos, portanto , tem o 

direito de receber da Administração  Pública o 

mesmo tratamento,  se iguais. (GASPARINI, 

Direito Administrativo,  p. 18.)" 
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    Este princípio se torna fundamental pois o mesmo impede 

discriminação entre os licitantes. 

 

4- Princípio da Eficiência-  É o que se impõe a todo o agente público de 

realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional. 

É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se 

contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo 

resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das 

necessidades da comunidade e de seus membros. O dever da eficiência 

corresponde ao dever da boa administração. 

 

 

E o mais importante de todos neste pregão, que deve 

ser seguido rigorosamente: 

 

5- Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório - Após a 

publicação do Edital de licitação, a Administração Pública se  

encontra vinculada a ele, sendo assim a lei interna daquele 

processo, não podendo ser exigido, nada mais do que consta no 

edital ou nos seus esclarecimentos, mas tendo que seguir à 

risca o que foi determinado no seu Edital. 

 

 

IV - DO DIREITO 
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     A Recorrente  participou deste certame, com a certeza 

absoluta, e amparada pela Lei, que se fosse a vencedora desta Concorrência  

Pública, poderia atender todos os quesitos com excelência. E como até  o 

momento está obtendo  o êxito merecido, pois teve aprovada toda a sua 

documentação constante do envelope nº 1. 

 

     No dia e horário marcado para início da sessão, estava 

presente na sala de reuniões nossa representante legal e depois de aberto os 

envelopes de documentação, e  após  a  análise dos  documentos de habilitação 

de todos os outros concorrentes, observou que o cartão do CNPJ  e o Contrato 

Social da Recorrida, tinham como objeto somente serviços de organização de 

feiras, congressos, exposições e festas, agências de viagens, serviços de 

reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente e artes 

cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas 

anteriormente. 

 

       Então, diante de tais informações constatou que a Recorrida 

não poderia estar participando desta Concorrência Pública  instaurada pelo 

SESI/SENAI, pois o objeto deste processo tem como escopo a contratação de 3 

empresas especializadas em Live Marketing, para a prestação de serviços 

técnicos de planejamento, prospecção, desenvolvimento de linha criativa e layout, 

organização, coordenação e execução de ações direcionadas para o público 

externo e interno no Estado do Paraná, sendo muito diferente do que está 

descrito, no seu contrato social e CNPJ, pois ambos são idênticos nesta 

descrição. 

      

       No momento oportuno do certame, fez o seguinte 

apontamento para a comissão, o qual foi de pronto inserido na ata da sessão de 

julgamento da habilitação para futura análise: 
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“Sobre a empresa TOTI PROMO LTDA: O contrato social e o cartão de CNPJ, 

tem somente como objeto social da empresa, serviços de organizações de 

feiras, congressos, exposições e festas, e o objeto da concorrência número 

2.0129/19 é clara quando menciona que quer contatar uma empresa 

especializada em live marketing, que preste serviços técnicos de 

planejamento, prospecção, desenvolvimento de linha criativa e layout e não 

resta comprovada nesta fase do certame em ambos os documentos 

apresentados (contrato e CNPJ). O que também, por certo, esses serviços 

especializados solicitados nos desdobramentos do CNAE 82-30-0-01, não 

constam. Gostaria que fizesse diligências nesta fase para se verificar este 

atendimento, lembrando que não se pode basear neste momento em 

documentos da proposta técnica pois elas podem comprovar que ele 

executa o serviço, mas se assim ocorre, o seu contrato social deveria ter 

sido readequado para tal comprovação de atendimento do objeto para este 

certame.” 

 

     Tal questionamento formulado pela Recorrente, foi analisado 

pela Sra. Pregoeira e Membros da Comissão de Licitação, que julgaram nossa 

interposição e decidiram como transcrito abaixo:   

 

“Em relação ao ponto principal do questionamento da ausência do objeto da 

licitação no CNAE e Contrato Social da referida empresa, o Tribunal de 

Contas da União já destacou que a inabilitação de licitantes por falta de 

previsão expressa do objeto licitado em contrato social fere o caráter 

competitivo, conforme teor do Acórdão 571/2006 – Plenário; “No que tange à 

questão de o objeto social ser incompatível com a atividade de transporte de 

pessoas, verifico uma preocupação exacerbada por parte dos gestores ao 

adotar a decisão de inabilitar a empresa. A administração procurou contratar 
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uma prestadora de serviços devidamente habilitada para o exercício dos 

serviços terceirizados e, ao constatar que o objeto social da empresa Egel, 

na época da licitação, era "locação de veículos; locação de equipamentos; 

coleta, entrega e transporte terrestre de documentos e/ou materiais", 

vislumbrou que não estava incluída a possibilidade do transporte de 

pessoas. De fato, não está expressamente consignado no contrato social o 

serviço de transporte de pessoas almejado pela CNEN. Porém, constam dos 

autos três atestados de capacidade técnica apresentados pela Egel que 

comprovam a prestação dos serviços desejados para três distintas pessoas 

jurídicas de direito público. (fls. 90, 99 e 100) Se uma empresa apresenta 

experiência adequada e suficiente para o desempenho de certa atividade, 

não seria razoável exigir que ela tenha detalhado o seu objeto social a ponto 

de prever expressamente todas as subatividades complementares à 

atividade principal. ” Neste sentido, em virtude de necessidade de 

esclarecimento e informações complementares quanto aos documentos de 

habilitação da empresa TOTI PROMO LTDA, conforme estabelecem os itens 

9.2 e 19.6, contidos no preâmbulo do edital a Comissão de Licitação realizou 

diligência solicitando no dia 21/11/2019 que a licitante apresentasse 

comprovação por meio de Atestados de Capacidade Técnica de que já 

executou atividade compatível com o objeto da Licitação, findando o prazo 

para entrega destas comprovações até 22/11/2019. Dentro do prazo, a 

empresa apresentou 07 (sete) Atestados de Capacidade Técnica detalhando 

a prestação de serviços que executou. Em análise ao conteúdo dos 

Atestados a Comissão de Licitação identificou que os serviços prestados 

pela empresa TOTI PROMO LTDA comprovam experiência em: Planejamento, 

Coordenação, Organização, Criação de Layout e Identidade visual, Criações 

de peças conceito, entre diversos outros serviços, compatíveis com o objeto 

deste edital nº 2.0129/2019. Sendo assim, a Comissão de Licitação verificou 

total conformidade dos documentos de habilitação das empresas DRESS 
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MARKETING DIRETO LTDA, TOTI PROMO LTDA, MIXER COMUNICAÇÃO 

EIRELI, PROMOVA LIVE MARKETING LTDA.” 

 

      Diante de tal resultado de julgamento, a Recorrente esclarece, 

que não se trata de ter experiência ou não para tal feito, mas sim comprovar, que 

além da experiência, a  sua documentação atende à todos as regras editalícios, e 

que atende plenamente o princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.  

 

       Esta Concorrência pública, tem como escopo, contratar uma 

empresa que forneça serviços de Live Marketing, que tem como  conceito,  a 

atividade de comunicação na qual se incluem ações que proporcionam 

experiência de marca e interação com o público. 

     De acordo com a definição da Ampro (Associação de 

Marketing Promocional), é o guarda-chuva que abrange todas as ações, eventos e 

campanhas que acontecem ao vivo na relação do shopper com marca, produto ou 

serviço. 

     É o conjunto de ferramentas e atividades que utilizam o 

contato, a experiência sensorial e a sinestesia para alcançar objetivos estratégicos 

de construção de marca, vendas e fidelização. 

     A inspiração atrelada à marca, produto ou serviço é um dos 

principais objetivos do Live Marketing. A ideia é buscar sempre impacto positivo e 

engajamento imediato. O desafio é provocar interesse no shopper, aproximá-lo, 

gerando vendas ou valor. 

    Perceba-se que a definição acima do Live Marketing, vai de 

encontro direto as minúcias da descrição do objeto  no edital cuja contratação das 

3 empresas é para prestar serviços técnicos de planejamento, prospecção, 

desenvolvimento de linha criativa e layout, organização, coordenação e execução 
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de ações direcionadas para o público externo e interno no Estado do Paraná, o 

que por certo é muito diferente de apenas estar habilitada LEGALMENTE para 

prestar somente serviços de organização de feiras, congressos, exposições e 

festas. 

    Vejamos agora o desdobramento do CNAE 82.30-0-01, que é 

idêntico ao objeto descrito no Contrato Social da Recorrida,   para se averiguar  

quais serviços que  empresa está autorizada a prestar legalmente nesta data: 

 

 CNAE – 82.30-0.01 – Serviços de Organização de feiras, congressos, 

exposições e festas  

Através do link do site do IBGE, que na sequência transcrevemos, para 

consulta por esta digníssima Pregoeira e sua equipe de apoio, para 

certificação do que relacionaremos  abaixo  sobre o desdobramento do 

CNAE da Recorrida, comprovando , o que de fato ela pode atender, com o 

objeto do seu contrato social atual como foi apresentado neste certame 

licitatório:https://cnae.ibge.gov.br/?view=subclasse&tipo=cnae&versao

=10&subclasse=8230001&chave=8230-001%20  

Atividades permitidas ao CNAE 82.30-0.01 

- Exposição de animais em feiras 
- Serviço de organização de festas familiares 
- Serviço de organização de festas infantis 
- Serviço de organização de festas 
- Serviço de organização de formaturas 
- Serviços de organização, produção e promoção de encontros e congressos 
- Serviços de organização, produção e promoção de eventos, exceto culturais e 
esportivos 
- Serviços de organização, produção e promoção de feiras e exposições 
- Organização de parque de leilão de gado 
- Gestão de parque para feiras agropecuárias 
- Serviços de remates rurais 
- Gestão de show-room 
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     Verifica-se que as atividades permitidas,  são bem diferentes 
da empresa que tem em seu CNAE e Objeto Social os serviços diretos de 
Marketing  CNAE 73.10.0.03. 
 
Vejamos quais são estas atividades: 
 
 

Atividades 
- Marketing de propaganda política 
- Serviços de marketing direto 
- Serviços de marketing promocional 
- Serviços de publicidade por mala direta 
- Atividade de publicidade por telefone 
- Atividades de representantes publicidade 
- Serviços de telemarketing sem comercialização de mercadorias 
Compreende 
- a atividade de criação de conteúdo publicitário de estandes para feiras e 
exposições 
- a promoção de vendas e a publicidade no local da venda 
- a distribuição ou entrega de material publicitário (fullfilment) 
- a publicidade por mala direta, por telefone, em visitas de representantes (de 
laboratórios farmacêuticos, de empresas de produtos de beleza, etc.) 
- as atividades de consultoria em publicidade e propaganda 
- a publicidade aérea 
- os serviços de alto-falante e de sonorização (uso de alto-falantes) em veículos 
motorizados ou não, com a finalidade de publicidade 
- a atividade de montagem de estandes quando integrada à atividade de criação 
de conteúdo publicitário 
 

     

     Quando a nossa representante legal apontou na reunião de 

aberturas dos envelopes de habilitação, que o Contrato Social e os Cnaes, da 

Recorrida não atendiam o objeto do que se pretende adquirir, e solicitou que se 

fizessem diligências, como critério de julgamento, à respeito do que estava sendo 

apontado, achou que esta Douta Pregoeira e sua Comissão de  Apoio, quando da 

análise,    obedeceriam ao disposto no  item 9.2, que tem a seguinte redação: 

 

9.2 – “A Comissão de Licitações do SESI/SENAI, a qualquer tempo e a seu 

critério, poderá efetuar diligências solicitando das proponentes, esclarecimentos 
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ou informações complementares, apresentação de portfólios, prospectos, 

amostras, etc, dos serviços cotados para melhor avaliação ou teste, antes da 

definição do julgamento”. 

 

   No caso aqui, as diligências suscitadas,  deveriam ter sido 

feitas junto à Junta Comercial do Paraná e a Receita Federal, para se averiguar se 

havia alguma modificação no seu Contrato Social e Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ, afim de averiguar se houve alguma alteração, nos objetos, que 

não constava nos documentos apresentados para a sessão de habilitação na 

documentação. 

  

     A Recorrente quando recebeu o julgamento da habilitação por 

e-mail, o qual também foi publicado no site da FIEP, no dia 25.11.2019, ficou 

estupefata, quando percebeu que o julgamento foi feito com a juntada antecipada 

de documentos, ou seja, 07 atestados de capacidade técnica, que deviam 

somente serem analisados quando da abertura do Envelope 2, que se refere a 

proposta técnica, onde estes atestados são solicitados no item 3.1.1 do anexo II. 

 

     MAS, que mesmo tendo sido aceitos, mas não de forma legal, 

porque não se podem inserir novos documentos que não estavam dentro do 

envelope 1, quando este foi aberto, ESTES ATESTADOS  SÓ PROVAM QUE ELE 

EXECUTOU SERVIÇOS PERTINENTES, mas que o seu Contrato Social, não o 

habilita para tal feito, sendo portanto ILEGAL, além de estar explícito no final do 

item 9.6 , de que omissões ou desentendimentos a exigências só serão aceitos 

“SENÃO FERIREM OS DIREITOS DOS DEMAIS PROPONENTES”, o que por 

certo, está diretamente ferindo o princípio da ISONOMIA, citado inicialmente neste 

Recursos, pois não é justo e nem dentro da legalidade, os demais licitantes 

estarem equiparados à Recorrida, que não teve apego as normas. 
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   Temos certeza que esta Comissão de Apoio e sua Pregoeira, 

cometeram um engano, quando habilitaram a Recorrida, pois o SESI/SENAI é 

muito MINUCIOSO e EXIGENTE, quando faz as suas contratações, pois até 

possui uma atualizada “cartilha/apresentação”, intitulada “ORIENTAÇÕES – 

AGO/2019”, que vamos enviar junto à este recurso, como sendo o  anexo I,   cujo 

conteúdo discorre que,  o objetivo  desta apresentação é orientar de forma 

resumida os principais itens do processo interno de contratação da Agência 

Promocional, onde em um dos seus tópicos, discorre sobre o orçamento de 

terceiros, que tem como regra que: 

 

 Os três terceiros colados deverão ter CNAE correspondente ao 

objeto da contratação. A agência deverá encaminhas junto com 

cada orçamento o cartão do CNPJ para comprovar essa 

regularidade. 

 

      Percebe-se que este Sistema FIEP, já é RIGOROSÍSSIMO, no 

que  diz respeito  contratação de terceiros e porque deixaria de ser  quanto ao seu 

contratado? 

 

    Confirmando estas assertivas, juntamos também à este, 

referenciados como anexos II, III, IV e V, e-mails trocados entre a Sra. Rosemari 

Nascimento – Gerência Executiva de Marketing – Sesi/Senai, e a Sra. Ana 

Carolina Tosin, funcionária da Recorrente que atende a Licitante. 

 

     Abaixo, transcrevemos alguns trechos dos e-mais trocados 

por ambas, que comprovam, mais uma vez,  a  real necessidade de se cumprir 

todas as exigências legais da contratação SESI/SENAI, quando trata de 

legalidade, objeto e CNAE: 
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1- E-mail 09.08.2019 (Anexo II) 

 

Sra. Rosemari informa que: Conforme alinhado na reunião de hoje, seguem 

anexos a apresentação do fluxo, a LIST6AS DOS CNAES para cada 

serviço/material . 

Qualquer dúvida sobre os nossos procedimentos administrativos, por favor, 

entrem em contato. 

 

2- E-mail de 25.09.2019 (anexo III)  

 

Sra. Rosemari afirma que: “ Ressaltamos que todas as nossas contratações são 

passíveis de auditoria interna e externa, portanto precisamos seguir à risca as 

normas gerais da empresa”. 

 

3- E-mail de 26.09.2019 ( anexo IV) 

 

Sra. Rosemari afirma que : “Nenhuma das atividades registradas para a empresa 

permite a veiculação de publicidade: 

Carro de som: 7319-0/99 – Outras atividades de publicidade não especificadas 

anteriormente 

Bike Banner: 7319-0/99 – Outras atividades de publicidade não especificadas 

anteriormente. 

 

     E ainda, o anexo V, que foi encaminhada pela Sra. Rosemari, 

em 09.08.2019, para nossa representante, contém a lista de CNAES que são 

contratados com frequência, apontado em dois itens como o CNAE 8230-01, que 

se refere a Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 

somente  de Coordenador de Eventos e Promotor/Recepcionista para evento. 
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     Nota-se então, mais uma vez, o RIGOR QUE, este Licitante 

tem quanto ao CNAES das empresas que para ela prestam serviços, e do qual 

deve ser levado em consideração a regras ditadas por ela mesma, e que devem 

levar a Recorrida  DIRETAMENTE para a INABILITAÇÃO,  nesta fase de 

documentos de habilitação, pois o Seu Contrato Social, não prova a LEGALIDADE 

para a contratação de SERVIÇOS DE LIVE MARKETING.  

 

     Como dito já, na seção de abertura dos envelopes, se a 

RECORRIDA, queria de fato participar desta Concorrência Pública, deveria ter se 

preocupado em apresentar documentos legais, que a  autorizassem para tal, 

tendo feito uma alteração em seu Contrato Social, anteriormente à abertura dos 

envelopes. 

 

  O enunciado do Acórdão TCU 642/2014 – Plenário, cujo 

relator foi Augusto Sherman, com sessão realizada em 19.03.2014, trata  de: 

REPRESENTAÇÃO SOBRE EVENTUAIS IRREGULARIDADES EM 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 

DETERMINAÇÕES. 

 

1. Para fins de habilitação jurídica nas licitações, faz-se necessária a 

compatibilidade entre o objeto do certame e as atividades previstas no contrato 

social das empresas licitantes, provando assim, que o objeto social da empresa, 

impreterivelmente,  deve estar delineado claramente no Contrato Social. 

Vejamos: 

 

”Representação formulada por sociedade empresária apontara possíveis 

irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços promovido pelo 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), destinado à contratação de 

serviços especializados para digitalização do acervo documental da entidade, 

https://www.google.com/search?q=PROMOVA&oq=promova&aqs=chrome.0.69i59j69i65.863j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:adm@promovabr.com
mailto:atendimento9@promovabr.com


 

PROMOVA LIVEMARKETING LTDA - CNPJ/MF sob o nº 30.192.323/0001-95 

Rua Gino Benuzzi, nº 60 – Bairro Cidade Industrial, Curitiba – PR 
Tel: (41) 3333-7030 – e-mail adm@promovabr.com; atendimento9@promovabr.com 

 

18 

entre outros. A controvérsia principal residiu na habilitação da vencedora do 

certame, que apresentara atestados de capacidade técnica com incoerência entre 

as datas de realização dos serviços mencionados nos documentos e a data em 

que a empresa registrou em seu contrato social o exercício de atividades 

correspondentes aos serviços licitados. 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 
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responsabilidade pelos atos praticados por seu gerente". Voltando a atenção ao 

caso concreto, o relator reconheceu que, à época da contratação, a empresa já 

havia alterado o seu contrato social para incluir as atividades pertinentes ao 

certame. Contudo, os atestados apresentados no pregão diziam respeito à 

execução de serviços em época anterior à sobredita alteração, motivo pelo qual 

refletiam uma situação fática em desconformidade com a lei e com o contrato 

social. Portanto, não poderiam "ser considerados válidos para fins de 

comprovação perante a Administração". Assim, tendo em vista que o pregoeiro já 

havia sido alertado da ocorrência, mas considerando também a lacuna 

jurisprudencial sobre o assunto, o relator entendeu que não seria o caso de 

promover a audiência do agente público por ter acolhido os atestados irregulares. 

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.” 

 

SEGUEM ALGUNS TRECHOS DO VOTO: 

45. Com relação à comprovação da qualificação técnica, [...], a Lei 8.666/1993 não 

traz exigência expressa condicionando a validade dos atestados à comprovação 

da adequação dos serviços prestados com as atividades previstas, à época, no 

contrato social das licitantes. 

46. A despeito disso, defendo que os princípios constantes da Constituição 

Federal e da Lei 8.666/1993, de observância obrigatória nos procedimentos 

licitatórios, demandam forçosamente essa exigência. 

47. O atestado não é apenas a demonstração de uma situação de fato, mas, 

necessariamente, a demonstração de uma situação fática que tenha ocorrido em 

conformidade com a lei e com o contrato social. Ambos são necessários, a 
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circunstância fática e a conformidade legal. Se o atestado remete à prestação de 

serviços em desacordo com o contrato social da empresa e, portanto, em 

desacordo com a lei, conforme já disposto nos itens 33 a 39 acima, não podem ser 

considerados válidos para fins de comprovação perante a Administração. 

48. Assevero, ainda, que o uso de atestados de serviços prestados na 

informalidade pode privilegiar empresas que, por exemplo, prestaram serviços fora 

do seu objeto social visando a obtenção indevida de regimes tributários mais 

favoráveis. Nesse caso, ao aceitar-se o atestado, poder-se-ia, além 

de convalidar uma irregularidade, estar inobservando o princípio 

da Isonomia entre os licitantes, de grande importância nas 

licitações públicas, colocando no mesmo nível empresas em situação 

irregular e licitantes que cumprem ordinariamente suas obrigações tributárias. 

49. Assim, ainda que essa exigência referente aos atestados não esteja 

expressamente prevista na Lei 8.666/1993, entendo que deva ser considerada 

implícita na norma e, preferencialmente, deva ser registrada de forma expressa 

nos editais de licitação. 

50. No presente caso, uma vez alertado sobre o descompasso entre as atividades 

constantes dos atestados de capacidade técnica e aquelas constantes do contrato 

social vigente à época, o pregoeiro não deveria ter acolhido esses atestados para 

fins de habilitação técnica da empresa [omissis]. Todavia, considerando a 

ausência de posicionamento pretérito da jurisprudência sobre a matéria, entendo 

não ser o caso de promover audiência do pregoeiro para fins de 

responsabilização. 

51. Por fim, além da discussão sobre a legalidade da situação, registro que a 

apresentação de atestados referentes a serviços prestados em 

desacordo com o contrato social das licitantes representa um 
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indício de inautenticidade desses atestados, o que exige pronta 

apuração por parte da Administração, mediante a realização de 

diligências, conforme previsto no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993. 

Acórdão- DECISÕES: 

 julgar a presente representação procedente; 

 determinar ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual - INPI que: 

 cancele, nos termos do inciso I do art. 21 do Decreto 7.892/2013, por razão 

de interesse público, a Ata de Registro de Preços 11/2013, de 28/5/2013; 

 

     Cabe-nos aqui ressaltar, que se existe um edital, ele deve ser 

cumprido fielmente, conforme suas disposições de obedecer a regras, conforme 

citamos no início deste Recurso,  nos princípios norteadores do certame, onde as 

regras editalícias dispostas nos itens 3.1, 4.2 e 4.5 e ali minuciosamente 

transcritas, devem por certo, serem cumpridas, pois este Princípio da Vinculação 

ao Instrumento Convocatório se consubstancia na tese de que o Edital é a norma 

máxima do processo licitatório. É no instrumento convocatório que se encontra o 

fundamento de validade dos atos praticados no curso da licitação, de sorte que o 

descumprimento das condições exigidas neste documento leva, como regra, à 

inabilitação ou desclassificação da empresa, conforme o caso.  

  Conforme explica Marçal Justen Filho: 

“(...) a vinculação à lei é complementada pela vinculação ao ato 

convocatório. A Administração dispõe de margem de autonomia para 

configurar o certame. Mas incumbe à Administração determinar todas as 

condições da disputa antes de seu início e as escolhas realizadas 

vinculam a autoridade (e aos participantes do certame). 
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(...) 

Uma vez realizadas as escolhas atinentes à licitação e ao 

contrato, exaure-se a discricionariedade, que deixa de ser 

invocável a partir de então – ou, mais corretamente, se a 

Administração pretender renovar o exercício dessa faculdade, estará 

sujeita, como regra, a refazer toda a licitação, ressalvadas as hipóteses de 

inovações irrelevantes para a disputa”. 

        Na basilar lição de Hely Lopes Meirelles, “o edital é a lei 

interna da licitação e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a 

Administração que o expediu (art. 41)”. 

    Conforme pontuado por Lúcia Valle Figueiredo, ao referir-se 

ao ato convocatório, “se é lícito à Administração usar de alguma discricionariedade 

em sua elaboração, uma vez publicado torna-se imutável durante 

todo o transcurso do procedimento”.  Sendo assim, definidas as 

condições e publicado o instrumento convocatório, fica a Administração vinculada 

aos seus termos, não podendo estabelecer exigências ou condições nele não 

previstas, tampouco praticar atos não amparados pelo edital. 

  

     Mais uma vez cumpre citar o entendimento de Marçal Justen 

Filho: 

O problema prático reside em estabelecer limites. Todo e qualquer defeito 

é suprível? A resposta é negativa. Deve-se verificar se a Lei ou edital 

estabeleceram determinada exigência, prevendo uma única e 

inquestionável alternativa para atendimento ao requisito, sem qualquer 

margem de dúvida. Quando tal se passar, o defeito é impossível de ser 

sanado. 
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     Vejamos o posicionamento de Carlos Ari Sundfeld e 

Benedicto Pereira Porto Neto: 

“A licitação tem por finalidade selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração e garantir igualdade de tratamento aos interessados em 

disputar os negócios que ela pretenda realizar. As normas do 

procedimento licitatório, portanto, estão voltadas à satisfação desses 

propósitos. 

 

     Senhores, obedecer à todas as  regras de um certame 

licitatório, chama-se Vinculação ao Instrumento Convocatório, princípio basilar que 

norteia as compras públicas. 

 

      Segundo MARÇAL JUSTEN FILHO, além da lei, o 

instrumento convocatório da licitação determina as condições a serem observadas 

pelos envolvidos na licitação. A vinculação ao instrumento convocatório 

complementa a vinculação à lei. A autoridade administrativa dispõe da faculdade 

de escolha, ao editar o ato convocatório. Porém, nascido tal ato, a própria 

autoridade fica subordinada ao conteúdo dele. Editado o ato convocatório, o 

administrado e o interessado submetem-se a um modelo norteador de sua 

conduta. Tornam-se previsíveis, com segurança, os atos e a serem praticados e 

as regras que o regerão. Restará margem mínima de liberdade ao administrador, 

usualmente de extensão irrelevante. O instrumento convocatório, cristaliza a 

competência discricionária da administração, que se vincula a seus termos.  

 

     Conjugando-se a 7ª regra do art. 41 com aquela do art. 4º, 

pode-se afirmar a estrita vinculação da administração ao Edital, seja quanto a 

regras de fundo quanto àquelas de procedimento. (Comentário a Lei de Licitações 

e Contratos Administrativos, Ed. Dialética, 8ª Edição, p. 65 e 417). 
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ASSIM, A NÃO OBEDIÊNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, NO QUE DIZ 

RESPEITO ÀS CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS QUE SE 

PRETENDE CONTRATAR,   CONSTITUI IRREGULARIDADE INSANÁVEL, 

QUANDO ESTA NÃO PREENCHE AS CONDIÇÕES DO EDITAL, VERIFICADAS 

EM MOMENTO EXATO E PRECISO DENTRO DO PROCEDIMENTO DE 

LICITAÇÃO.  

 

       A falta de cumprimento da descrição exigida no edital,  

representa afronta aos princípios e as normas que regem o presente certame. A 

exigência editalícia é lei que rege o certame licitatório e deve ser integralmente 

cumprida não só por todos os licitantes como também pela Administração Pública. 

 

       Os tribunais também já se pronunciaram à respeito da 

Vinculação estrita ao Instrumento Convocatório,  por diversas vezes. Vejamos sua 

decisões: 

  

 TRF-1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 16906 MT 2006.01.00.016906-2 

(TRF-1) 

 
Jurisprudência-Data de publicação: 30/10/2006 

 

EMENTA 

LICITAÇÃO. NÃO-ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. 

INABILITAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO. LEGITIMIDADE. 1. "O princípio da 

vinculação ao edital, previsto no artigo 41 , caput da Lei 8.666 /93, impede que a 

Administração e os licitantes se afastem das normas estabelecidas no instrumento 

convocatório, sob pena de nulidade dos atos praticados." (MS 2000.01.00.048679-

4/MA, Rel. Desembargadora Federal SELENE MARIA DE ALMEIDA, Terceira 

Seção, DJ de 10/11/2004, p.03). 2. Não se tratando de exigências ilegais ou 

manifestamente destituídas de razoabilidade (inclusão na composição dos preços 

dos encargos sociais e dos direitos trabalhistas previstos nas leis e nas 

convenções coletivas de trabalho das categorias de profissionais das empresas 
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concorrentes), inexiste direito subjetivo líquido e certo do licitante à não-

observância delas. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 

 

 

 TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 50089534020154047000 PR 5008953-

40.2015.404.7000 (TRF-4) 

 
Jurisprudência 

Data de publicação: 16/09/2015 

 

EMENTA 

Apelação em mandado de segurança. licitação. PREGÃO ELETRÔNICO PARA A 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. PROPOSTA 

QUE OFERTA ACESSÓRIO EM QUANTIDADE INFERIOR À EXIGIDA 

PELO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. 1. Pretende o Pregão 

Eletrônico em tela a aquisição de materiais e equipamentos de segurança 

especificando, no item 4.1 do Edital, que o scanner de raios-x possui como 

acessório integrante "02 (duas) extensões de esteira, tipo mesa de roletes, para 

cada equipamento, (...)". 2. A sentença entendeu ser dever da comissão 

de licitação, nos termos do artigo 43 , § 3º , da Lei nº 8.666 /93, promover 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. A 

regra constaria no item 9.7 do Edital, que disporia no sentido de que o pregoeiro, 

no julgamento da habilitação e das propostas, poderia sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas. 3. Ora, a correção pretendida pela 

impetrante altera a substância da proposta, aumentando de uma para duas as 

extensões de esteira. A empresa deixou de cumprir a exigência do edital, 

ofertando acessório integrante em quantidade inferior ao exigido. Não merece 

qualquer retoque, assim, a decisão administrativa no sentido de que "[...] flagrante 

a clareza e objetividade da informação constante na ficha técnica do produto. As 

especificações são categóricas. Não se trata de ponto obscuro, que exigiria 

maiores informações para fins de esclarecimento. Não causou dúvidas sobre 

o não atendimento às exigências do edital. A especificação prestada está em 

desconformidade com o solicitado expressamente em edital, e quanto a acessório 

essencial, conforme reafirmado peal área técnica do Tribunal". 
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 Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL : 
REsp 1563955 RS 2015/0269941-7 

 
Data de publicação: 02/05/2018 
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO Trata-se de recurso 

especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, 

contra acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, assim ementado (fl. 544): 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 

ISONOMIA ENTRE OS LICITANTES. O princípio da vinculação ao edital 

restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, 

impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as 

exigências estabelecidas no ato convocatório. O afastamento dos 

requisitos estabelecidos no edital privilegia a agravante em detrimento dos 

demais interessados no certame, ferindo o princípio da isonomia dos 

concorrentes. 

Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem 

sobre a questão demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos 

e a interpretação das cláusulas do edital em questão, o que é vedado no âmbito 

do recurso especial. Incide à hipótese as Súmulas 5 e 7/STJ. Ante o exposto, 

não conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 09 de 

abril de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator 

 

 STJ – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA 

Agint no TP SP 2016/0327851-9 

 

Jurisprudência 

Data de publicação: 21/08/2017 

Decisão: INABILITAÇÃO DAS LICITANTES QUE OFERTARAM MELHOR 

PREÇO, SOB O FUNDAMENTO 

DE NÃO ATENDIMENTO DO EDITAL...afetas às exigências do edital, em 

consonância com o princípio constitucional da igualdade de 

condições...exigências contidas no edital". 
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 TRF-5 - Apelação Civel AC 451840 PB 0000006-

88.2008.4.05.8200 (TRF-5) 

 
Jurisprudência 

Data de publicação: 25/02/2010 

EMENTA 

LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS  -  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 

DESCLASSIFICAÇÃO -  DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. 

ART. 3º DA LEI Nº 8.666 /93. ART. 37 , XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . 

PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO. ESTRITA OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. 

A licitação é um procedimento formal, regulamentado por normas de caráter 

objetivo, às quais o administrador público deve vincular-se, sob pena de nulidade 

do procedimento licitatório. 2. Cabia aos participantes cumprirem rigorosamente os 

ditames do Edital, de sorte que "...deveriam apresentar, para cada planilha que 

compõe o lote licitado, a composição de custos, especificando todos os preços 

unitários, inclusive os itens cotados por verba, sob pena de desclassificação do 

certame". 3. Os elementos colacionados aos autos são hábeis a demonstrar a 

subsistência do ato que desclassificou a apelante no julgamento das propostas. 

Ao decidir de outra forma, pela declaração de vencedora da Impetrante, estaria a 

Comissão de Licitação afrontando os princípios da isonomia, estatuído na Carta 

Magna , e da vinculação do instrumento convocatório, previsto na Lei n.º 8.666 

/93, não podendo o Poder Judiciário, pelos mesmos motivos, dar guarida a essa 

pretensão. 4. O ato de desclassificação da apelante é legítimo, diante do 

descumprimento de vários itens do Edital nº 004/2007 da UFPB/PU, não se 

vislumbrando qualquer irregularidade na conduta adotada pela Comissão 

de Licitação. 5. Ainda que no julgamento de recurso administrativo tenha sido 

superada a discussão em relação ao não atendimento do disposto no item 12.9 da 

planilha orçamentária, quanto ao valor de mão-de-obra igual a zero, o certo é que 

a apelante descumpriu as exigências contidas em vários outros itens do Edital. 6. 

Apelação improvida. 

 

     Por todo o exposto, corrobora-se que a Administração, no 

curso do processo de licitação, não pode se afastar das regras por ela mesma 

estabelecidas no instrumento convocatório, para garantir segurança e estabilidade 
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às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se 

assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar 

estritamente as disposições constantes do edital ou instrumento congênere. 

 

    Dessa feita, a correção da decisão que classificou a 

Recorrida, é medida que se impõe para garantir a legalidade e lisura deste 

procedimento. Ao revés, a improcedência do recurso – o que se suscita apenas a 

título de argumentação – terá o condão de ensejar a nulidade da licitação. 

      Conforme o exposto acima, e em virtude das razões 

apresentadas, peço à esta digníssima Pregoeira e sua Comissão de Apoio, dentro 

do prazo que lhe é facultado por lei, que V.Sa. se digne a julgar PROCEDENTE 

este nosso Recurso, pois temos certeza que para manter a integridade do 

certame,  deve se respeitar todos os ditames do edital e também,  em especial, o 

Princípio da Isonomia e da Legalidade que devem ser  observados,  para se gerar  

a transparência que o processo exige, lembrando sempre,  que a Administração,   

se utiliza da  lei, do  conhecimento  e da expertise de sua  Pregoeira e de sua 

Comissão Técnica, para supedanear as decisões proferidas em sede de licitação, 

prestigiando, com isso, a ampla legalidade de suas ações e providências. 

       

III – DOS PEDIDOS 

 

1- Dado o julgamento exato, o zelo e o empenho  do que  foi deferido por essa 

nobre Pregoeira e sua Equipe de Apoio e Comissão Técnica, guardando o 

caráter isonômico do procedimento, respeitando todos os Princípios aqui 

mencionados e a lei,  conforme demonstramos cabalmente em nossa 

explanação, solicitamos com toda vênia  que seja  desclassificada de 

imediato a Recorrida, por não ter respeitado o Princípio da Vinculação ao 
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Instrumento Convocatório, pois não tem em seu Contrato Social, o objeto 

necessário para atender este contrato. 

 

2- Pede-se ainda que as decisões a serem proferidas, sejam adequadamente 

fundamentadas, indicando-se os pressupostos  de  fato  e de direito que 

as subsidiarem, consoante o art. 50, V da Lei nº 9.784/99, para a 

remota hipótese de necessidade de controle posterior do ato. 

 

3- Não obstante, requer-se, também, que não sendo este o entendimento de 

V. Sa.,  os autos sejam  remetidos à autoridade superior competente deste 

Sistema Fiep Sesi/Senai, para análise e decisão. 

 

4- E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim 

como, no bom senso da autoridade que lhe é superior, que estamos 

interpondo este Recurso, para que seja julgado dentro de toda a legalidade 

que o processo requer. 

 
 

Nestes Termos 
Pedimos  Deferimento 

Legalidade e  Bom senso. 
 
 

Curitiba, 02 de dezembro  de 2019 

 

 

Mara Lucia Machado Demitrow 
Assessora Jurídica e Representante Legal 

PROMOVA LIVE MAKETING  LTDA. 
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