
Nadia De Jesus Dos Santos 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Cc: 

Assunto: 

Anexos: 

Thomas Zuntini - Comercial Athos Brasil <comercial@athosbrasilcom.br> 
sexta-feira, 30 de novembro de 2018 17:31 

Nadia De Jesus Dos Sabtos 
licitacao@athosbrasil.com.br; firianceirõ1 @athosbrasil.com.br; 

chinelato@athosbrasiLcom.br; 'Dra.Fernanda Sanna'; 

samoáihijr@samogimadvogados.adv.br  
RES: RECURSO ADMINISTRATIVO PR 855/2018 SESI PR (((((IDESCONSIDERAR 
O E-MAIL ANTERIOR E CONSIDERAR ESTE!!!))))))) 

RECURSO ADMINISTRATIVO PR 855_2018.pdf; Anexo I - Comprovantes de 
PagtoWf; Anexo II - Contratos Respopsável Técnico.pdf 

DESCONSIDERAR ,O E-MAIL ANTERIOR E,CONSIDERAR -ESTE!!! 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA NADIA-DE JESUS DOS SANTOS 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA — SESI-PR — FIERP 

A empresa Athos Brasil Soluções em Unidades Móveis, CNPJ n° 04.617.192/0001-30 Inscrição 
Estadual n° 209318992112, sediada na Rodovia Cezário José de Castilho, KM 345, Vila São Paulo, Bauru 
— SP, vem por intermédio deste, tempestivamente interpor: RECURSO ADMINISTRATIVO. 

Contra a decisão da douta comissão de licitações de julgar esta empresa inabilitada no Pregão Presencial 
n°. 855/2018 pelas razões de fato e de direito que passamos a expor. 

Sem mais para o momento. 

Cordialmente. 

Thomas Zuntkú 
Dep. Cornerci 
Tel.: +55 (14) 2108-1625 
Cel. (14) 981388182 
comerciej2athosbrasil.com.br  
wvvvváthosbrasil.com.br  
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, 
De: Thomas Zuntini - Comercial Athos Brasil [mailto:comercial@athosbrasil.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 30 de novembro de 2018 17:01 
Para: nadia.santos@sistemafiep.org.br  
Cc: licitacao©athosbrasil.com.br; financeirol@athosbrasil.com.br; chinelato@athosbrasil.com.br; 'Dra Fernanda 
Sanna' (fernanda©asmadv.com.br); samogimjr@samogimadvogados.adv.br  
Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO PR 855/2018 SESI PR 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA NAD1A DE JESUS DOS SANTOS 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA — SESI-PR — FIERP 

A empresa Athos Brasil Soluções em Unidades Móveis, CNPJ n°04.617.192/0001-30 Inscrição 
Estadual n° 209318992112, sediada na Rodovia Cezário José de Castilho, KM 345, Vila São Paulo, Bauru 
— SP, vem por intermédio deste, tempestivamente interpor: RECURSO ADMINISTRATIVO. 



Contra a decisão da douta comissão de licitações de fulgar esta empresa inabilitada no Pregão Presencial 
n°. 855/2018 pelas razões de fato e de direito que passamos a expor. 

Sem mais para o momento. 

Cordialmente. 

Thomas Zuntini 
Dep. Comerciai 
Tel,: +55 (14) 2108-1625 
Cel, (14) 981388182 
.comercial@athosbrasil.com.br  
www.athosbrasil.com.br  
Antes dc-,,  imprimir, pense no meio ambiente, 
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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

NADIA DE JESUS DOS SANTOS — SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA — 

SESI-PR - FIERP 

PREGÃO PRESENCIAL n°: 855/2018 

A empresa Aihos Brasil Soluções em Unidades Móveis, CNPJ n° 

04.617.192/0001-30 Inscrição Estadual: 209318992112, sediada na Rodovia 

Cezário José de Castilho, KM 34.5., Vila São Paulo, Bauru — SP, vem, por 

intermédio destes que subscrevem, à presença de Vossa Senhoria, 

tempestivamente, interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Contra a decisão da douta comissão de licitações de julgar inabilitada a 

empresa ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MOVEIS LTDA, 

tempestivamente, já que a decisão foi publicada no dia 28/11/2018 e o prazo 

para interposição de recursos é:de 02 (dois) dias úteis, conforme item 9 do 

Edital de Pregão Presencial h°. 855/2018 pelas razões de fato e de direito que 

passamos a expor: 

1 — DOS FATOS 

A presente licitação tem por objeto a aquisição de 04 (quatro) unidades 

móveis multifuncionais modelo (a), 02 (duas) unidades móveis multifuncionais 

modelo (b), e 02 (duas) unidades móveis multifuncional modelo (c) para o 

SESI/SENAI Paraná, incluindo equipamentos, mobiliários é acessórios. 
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Em data, hora e local designado pelo edital, a recorrente e demais 

licitantes interessadas participaram do referido certame. Realizado todo o 

trâmite e após análise da documentação, a respeitável comissão decidiu pela 

inabilitação da empresa Athos Brasil, contrariando as normas editalícias. 

2— RAZÕES DA REFORMA 

2.1 — DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

O presente Edital traz, em seu item 5.4, alínea "e", a necessidade de se 

apresentar a "Certidão Negativa Estadual. Caso a proponente seja inscrita na 

Fazenda Estadual, esta deverá contemplar também o ICMS;". Ocorre que a 

recorrente, conforme pode se observar da Ata de Sessão Pública de Abertura, 

lavrada em 13/11/2018, às 14:00 horas, apresentou a citada certidão, 

entretanto a presidente da Comissão de Licitação afirma que a certidão 

encontra-se em desconformidade com o solicitado pelo edital, declarando que 

a Athos Brasil teria apresentado certidão POSITIVA ao contrário da certidão 

NEGATIVA requerida. 

Oras, há que se deixar claro que a recorrente apresentou a certidão em 

conformidade com o que solicita o edital, como se mostra: 

11 
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Igualmente, para melhor visualização de vossa senhoria, frise-se que a 

certidão foi expedida com a anotação da SEFAZ (Secretaria da Fazenda): 

"Anotação SEFAZ: Tendo em vista que foram atendidas as condições 

previstas nos arts. 151 e 206 do Código Tributário Nacional, a presente 

Certidão é emitida Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, em relação ao 

CNPJ 04.617.192/0001-30, em nome de ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM 

UNIDADES MÓVEIS — LTDA". 

Anotação SEFAZ: 

Tendo em vista que foram atendidas as condições provistas nos arte. 151 e 206 do Co 
emitida Positua do C.)dbitds com Efeito de _Ne ativa. em relação ao CNPJ 04.617.1921 

SOLUÇÕES EIA UTILIDADES MÍt.) 

	 Finai na Csrttclao 

iátárIQ'Pe 
1-30, eim 

t, a oroseoto Oerid 
fik.THOS BRASil 

Assim diz o art. 205 do Código Tributário Nacional: 

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado 

tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista 

de requerimento do interessado,, que contenha todas as informações 

necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de 

negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. 

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos 

em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da 

data da entrada do requerimento na repartição. 

Embora a certidão expedida tenha caráter positivo, tem em seu texto, a 

ressalva e afirmação que tem efeito negativo, e nesse sentido o Art. 206 do 

CTN diz: 

www.athosbrasil.cormbr 
Fone: +55 (14) 2108-1600 - Fax: +55 (14) 2108-1601 
Rod. Cezário José de Castillio, s/n - Vila São Paulo- Krn 345- CEP:17022-133 Bauru/SP 
CNPJ: 04.617.192/0001-30 - Inscrição Estadual! 209318992112 

Página 4 de 16 



Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no  adia° anterior a 

certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em 

curso de cobrança executiva em' que tenha sido efetivada a 

penhora, ou cuja exiaibilidade esteja_sta..- grifo nosso 

Temos que a certidão positiva é um atestado que a empresa ou  

contribuinte em geral possui débitos com o fisco, entretanto, até o  

momento da emissão, devidamente regularizado e adimplente, motivo 

pelo qual seus EFEITOS SÃO NEGATIVOS, POSSUINDO A MESMA 

VALIDADE DA CERTIDÃO NEGATIVA.  

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar 

caso da Fazenda Nacional, informa que: 

RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE 

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. 

Impossibilidade. Código Tributário Nacional que dispõe que a 

certidão positiva com efeitos de negativa tem os mesmos efeitos  

que aquela em que não constem débitos. Ilegalidade na recusa da 

certidão, visto que a lei federal não faz diferenciação. Ofensa ao direito 

líquido e certo. Sentença concessiva de segurança mantida. Recursos 

desprovidos. 

(TJ-SP 10233851620168260451 SP 1023585-16.2016.8.26.0451, 

Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 19/10/2017, 5a Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 19/10/2017). 

Exatamente neste 'diapasão, ou seja, de que é necessária a prova da,. 

regularidade fiscal e não a prova de sua quitação, foi que o Tribunal de Contaá. . 

da União inseriu a Súmula 283, senão vejamos: 
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'SÚMULA TCU 283: Para fim de habilitação, a Administração Pública 

não deve exigir dos licitantes a apresentação de certidão de quitação de 

obrigações fiscais, e sim prova de sua regularidade. 

Ora Ilustre Presidente desta Comissão, a decisão que inabilitou a 

recorrente em função desta ter apresentado certidão positiva com efeito de 

negativa está em total contrariedade com a Súmula 283 do TCU, a qual exige 

somente a prova da regularidade fiscal e não da quitação das obrigações 

fiscais, sendo certo que o documento apresentado é hábil a comprovar a 

regularidade da recorrente. 

Dessa forma, é certo que a empresa Athos Brasil, ora recorrente, agiu 

de acordo com o solicitado pelo edital, devendo assim ser declarada 

HABILITADA, além de arrematante, dos lotes 02 e 03 do presente certame 

licitatório. 

É importante frisar que a decisão que considerou a invalidade da 

certidão positiva com efeitos de negativa é uma afronta direta à lei  

federal, mas precisamente ao art. 206 do Código Tributário Nacional, e, 

por afetar diretamente a legalidade do certame, poderá a recorrente 

interpor o competente Mandado de Segurança caso mantida a decisão. 

2.2 — DA ASSINATURA DO CONTRATO DE RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 

Além do motivo do tópico acima refutado, a senhora Presidente da 

Comissão de Licitação fundamentou a inabilitação da recorrente pelo fato de o 

contrato de responsabilidade técnica apresentado por esta recorrente ter sido 

assinado somente pelo sócio Sr. Raimundo Nonato de Sousa Pinto, 

ie
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apresentando assim disparidade com o Contrato Social, em que consta na 

clausula oitava, inciso I:. 

"A Administração da sociedade será exercida conjuntamente entre as 

Partes, sendo que a responsabilidade administrativa-financeira será da 

SB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., representada através de 

seu sócio SÉRGIO ROBERTO MELO BRINGEL OU SEBASTIÃO 

RAMIL BULCÃO BRINGEL, já qualificado; e a responsabilidade 

comercial, industrial e de produção será de RAIMUNDO NONATO 

SOUSA PINTO". 

Oras, não há que prosperar tal decisão de Julgamento Final proferida 

pela digníssima recorrida, visto que o contrato social deixa explicito, ainda na 

cláusula oitava, inciso II, que: 

"II — É de responsabilidade do sócio RAIMUNDO AIOAIATO SOUSA 

PINTO praticar todos os atos necessário a consecução dos objetivos 

comerciais da empresa, inclusive alienar e/ou transferir bens móveis de 

objeto comercial da empresa, juntamente com o • administrador 

administrativo-financeiro." 

Dessa forma, ao contrário do que restou entendido por esta Ilustre 

Comissão, NÃO 1-IÁ NECESSIDADE DA ASSINATURA CONJUNTA DOS 

SÓCIOS PARA VALIDAR OS CONTRATOS.. 

O inciso I da cláusula oitava do contrato social deve ser interpretado 

como um todo e não isoladamente, isto é, conforme se verifica na sequência da 

frase, a palavra "conjuntamente" refere-se somente à divisão de 

responsabilidade e tarefas a serem atribuídas aos sócios, sendo que a 

responsabilidade administrativa-financeira foi atribuída ao sócio SB 

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., através de seus sócios (um ou outro, 

cabe ressaltar), e a administração comercial, industriai e produção ficaram  

sob responsabilidade do sócio RAIMUNDO NONATO SOUSA PlNTO. 
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Portanto, EM NENHUMA CLÁUSULA DO CONTRATO SOCIAL HÁ  

IMPOSIÇÃO EXPRESSA PARA QUE TODOS OS CONTRATOS SEJAM  

ASSINADOS CONJUNTAMENTE, SENDO TOTALMENTE VÁLIDA A  

ASSINATURA ÚNICA DO SÓCIO RAIMUNO NONATO SOUSA PINTO JÁ 

QUE O MESMO FICOU RESPONSÁVEL PELA ÁREA COMERCIAL,  

INDUSTRIAL E DE PRODUÇÃO. 

O art. 1011 do Código Civil de 2002 diz que "O administrador da 

sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência 

que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus 

próprios negócios", ou seja, tendo em vista que o sócio Raimundo procedeu 

com a diligência em acordo com a sua capacidade de administrador social, é 

injusta e ilegal a decisão que inabilitou esta recorrente no certame licitatório. 

Apenas a titulo de esclarecimentos, o art. 1011 do citado código trata de 

Sociedade simples, entretanto, o art. 1.053 prevê que a sociedade limitada 

rege-se, nas omissões do capítulo IV (da Sociedade Limitada), pelas normas 

da sociedade simples. 

Outrossim, tanto o contrato firmado com o Sr. !talo Ramos Ariede, 

engenheiro eletricista, tanto quanto com o Sr. Fabiano de Jesus Cavalcanti, 

engenheiro mecânico, ambos apresentados na fase de apresentação dos 

documentos de habilitação do processo licitatório, encontram-se vinculados ao 

nome da empresa Athos Brasil Soluções em Unidades Móveis LTDA, 

devidamente registrada no CREA/SP sob o n° 0745572 cujo registro data de 

22/06/2005. 

Em consonância, o art. 3°, da Resolução n° 1.025 de 30/10/2009 do 

CONFEA declara que: 
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Art. 3° Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou 

prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema 

Confea/Crea fica sujeito ao registro da ART no Crea em cuia 

circunscrição for exercida a respectiva atividade. 

Ainda, para fins de comprovação, trazemos à baila os comprovantes de 

pagamento realizados para o responsável técnico, visto que tais documentos 

são comprobatórios do vínculo empregaticio, atentando-se aos requisitos da 

pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, requisitos estes que 

devem ser preenchidos em totalidade. 

Resta evidente que as assinaturas dos contratos dos responsáveis 

técnicos encontram-se amparadas pelo estatuto social da empresa, bem como 

pela legislação vigente. 

Outrossim, a decisão proferida por esta Comissão Permanente de 

Licitação, que desclassificou a empresa Athos Brasil dos lotes 2 e 3, viola o 

que dispõe o art. 3° da Lei n° 8.666/93, artigo este que rege os princípios dos 

procedimentos licitatórios: 

Art. 3°. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, á seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será .processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade;  da igualdade, 

da 	publicidade, da probidade administrativa, da vincula ção ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

corre/atos. 

Nesse sentido, todos os dispositivos de regulamentação de um 

específico processo licitatário devem ser interpretados à luz do princípio da 

isonomia, da razoabilidade, da moralidade e da economicidade, e é obrigação 

da Administração não somente buscar a proposta mais vantajosa, à qual a 
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empresa Athos Brasil Soluções Unidades Móveis LTDA apresentou, mas 

também demonstrar que concedeu a todos os concorrentes aptos a mesma 

oportunidade, o que de fato não ocorreu. 

Como se sabe, um dos objetivos principais do procedimento 

licitatório é a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública, consoante disposto no art. 3°  da Lei de Licitações e Contratos Públicos 

colaciona no item acima. 

Sobre a proposta mais vantajosa, o ilustre professor Marçal Justen 

Filho entende que: 

"A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para 

a Administração Pública.". [...] A maior vantagem corresponde à 

situação de menor custo e maior beneficio para a Administração 

Pública [..] De modo geral, a vantagem buscada pela administração 

pública deriva da conjugação dos aspectos de qualidade e onerosidade." 

Ou seja, busca-se sempre uma relação de custo benefício entre licitante 

e administração pública, evidenciando-se que a maior vantagem é quando esta 

assume o dever de realizar a prestação menos onerosa e o particular se obriga 

a efetivar a melhor e mais completa prestação. 

Evidentemente, a vantajosidade apresentada pela Recorrente ao 

apresentar o menor preço, e ainda, demonstrar também capacidade técnica, 

jurídica e econômico-financeira. Eventuais desvios verificados nas propostas 

apresentadas, que não digam respeito à capacidade técnica, jurídica e 

econômico-financeira, nem afetem o preço apresentado, devem ser avaliados 

levando-se em consideração a existência ou não de vantajosidade para a 

Administração Pública. 

Sobre o assunto, também discorre o jurista Marçal Justen Filho (grifo 

nosso): 

1
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"O critério para decisão de cada fase deve ser a vantagem da 

Administração. Isso 'acarreta a irrelevância do puro e simples formalismo 

do procedimento. Não se cumpre a lei através do mero ritualismo dos 

atos. O formalismo do procedimento licitatório encontra conteúdo na 

seleção da proposta mais vantajosa. Assim, a série formal de atos se 

estrutura e se orienta pelo fim objetivado. Ademais, será nulo o 

procedimento licitatório quando qualquer fase não for 

concretamente orientada para a seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração". 

Dessa forma, vemos que a Administração deve assegurar que os 

interessados cumpram os requisitos exigidos no edital, impedindo a 

participação daqueles que não têm condições de cumprir o objeto, exigindo dos 

participantes os mesmos requisitos e prazos de forma a assegurar a isonomia 

entre os concorrentes. Bem como deve optar pela proposta mais vantajosa, de 

forma a assegurar o melhor custo-beneficio à Administração Pública. 

No caso, a proposta mais vantajosa apresentada ao Serviço Social da 

Indústria — SESI-PR foi a apresentada pela Recorrente, cuja documentação 

encontra-se plenamente de acordo com as exigências editalicias. 

Portanto, completamente .descabida e imprópria a decisão de não 

homologação do certame em prol da proposta mais vantajosa, baseada em 

análise contestável. 

Ademais, no momento em que.  a Presidente da Comissão de Licitação 

desclassificou a proposta e inabilitou a empresa Alhos Brasil Soluções em 

Unidades Móveis LTDA pela insuficiência de poder na assinatura dos contratos 

dos responsáveis técnicos, violou o principio da igualdade, acima exposto, por 

prejudicar a recorrente ao não observar o inciso II da cláusula oitava do 

contrato social. 
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A Presidente da Comissão de Licitação feriu o princípio da vinculação 

ao instrumento convocatório, tido como lei entre as partes, que tanto a 

Administração quanto os interessados na licitação devem realizar a rigorosa 

observância dos termos e condições do edital, vide o art. 41 da Lei n° 8.666/93: 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições 

do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

Por fim, deve-se ressaltar que os contratos de capacidade técnica 

apresentados foram firmados em 19/09/2013, e sofreram, desde então, 

somente renovações, e neste ano de 2013 somente o RAIMUNDO NONATO 

SOUSA PINTO exercia a administração da empresa ATHOS BRASIL. 

Pelo exposto, resta evidente que a decisão deve ser reformada, 

habilitando e classificando a empresa Athos Brasil como vencedora do 

processo licitatório nos itens 02 e 03. 

Ademais, esse, caso essa D. Comissão realmente entenda que poderia 

haver um vício no contrato de prestação de serviços, mesmo sendo os 

funcionários os responsáveis técnicos da empresa junto aos órgãos de classe, 

argumenta-se que tal vício é plenamente sanável, não havendo de se falar em 

inabilitação pela suposta falta de assinatura no documento enviado. 

Quanto ao objetivo que se busca com o procedimento licitatório, parece 

evidente que a Recorrente apresentou melhor proposta, podendo tal 

apontamento ser sanado. 

Conforme se extrai da regra inserta no parágrafo único do art. 4° da Lei 

8.666/93, a licitação é regida pelo "Princípio do Procedimento Formal". Nesse 

sentido, o procedimento licitatório é vinculado às prescrições legais que o 

regem, em todos os seus atos e fases. Essas prescrições decorrem não só da 

lei em sentido estrito, mas também, do regulamento, do edital que 

complementa as normas superiores, tendo em vista a licitação a que se refere. 

www.athosbrasilcorn.br  
Fone: +55 (14)2108-1600 - Fax: +55 (14) 2108-1601 
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Todavia, é preciso atentar para que, no cumprimento desse principio, 

não se peque pelo "formalismo", consistente no apego exacerbado à forma e à 

formalidade, a implicar à absoluta frustração da finalidade precípua do certame, 

que é a de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

A ausência da assinatura foi mero erro formal que não pode invalidar 

toda a documentação de habilitação pelo formalismo excessivo e falta de 

razoabilidade. 

Não são raros os casos em que, por um julgamento objetivo, porém, 

com apego literal ao texto da lei ou do ato convocatório, se excluem licitantes 

ou se descartam propostas que;  potencialmente, representariam o melhor 

contrato para a Administração, como parece acontecer no presente caso. 

Já nos ensinava o saudoso professor Hely Lopes Meirelles: 

"Não se pode admitir que se inabilite licitantes ou desclassifique 

propostas, quando diante de simples omissões ou irregularidades na 

documentação ou proposta que, por sua irrelevância, não causem 

prejuízo à Administração ou aos licitantesl ." 

Ou ainda, nas palavras do administrativista Marçal Justen Filho: 

Notadamente, diante da posição pacífica do Supremo Tribunal Federal, 

que já decidiu que "Em direito público, só se declara nulidade de ato ou 

de processo quando da inobservância de formalidade legal resulta 

prejuízo2." 

Portanto, o que importa é se o ato, apesar de praticado em 

desconformidade com a regra prevista na lei ou no edital, teve o poder de 

atender ao que se pretendia quando fixada a exigência e não causou violação 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34° Ed.; Malheiros. São Paulo. 2008.. Pg. • - 
276 
2  JUSTEN FILHO, Marcai. Comentários... 11. ed. São Paulo: Dialética, 2005, citando MS n°22.050-3, 
T. Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. 4.5.95, v.u. DJ de 15.9.95 
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a princípios ou prejuízo a terceiros, porque assim, não há de se falar em 

nulidade e nem mesmo em inabilitação. 

Diversos são os julgados nesse sentido. Vejamos. 

1' Seção: MS n° 5.869/DF, rel. Ministra LAURITA VAZ: 

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 

PROPOSTA TÉCNICA. INABILITAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE 

ASSINATURA NO LOCAL PREDETERMINADO. ATO ILEGAL. 

EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 

1.A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos 

que acabem por malferir a própria finalidade do procedimento 

licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a 

escolha da melhor proposta. 2. O ato coator foi desproporcional e 

desarrazoado, mormente tendo em conta que não houve falta de 

assinatura, pura e simples, mas assinaturas e rubricas fora do local 

preestabelecido, o que não é suficiente para invalidar a proposta, 

evidenciando claro excesso de formalismo. Precedentes. 3. 

Segurança concedida.(DJ 07/10/2002) (grifos nossos) 

*** 

2 Turma: RMS n° 15.530/RS, rel. Ministra ELIANA CALMON: 

ADMINISTRATIVO — LICITAÇÃO — FORMALIDADES: 

CONSEQÜÊNCIAS 

1. Repudia-se o formalismo quando é inteiramente 

desimportante para a configuração do ato. 2. Falta de assinatura 

nas planilhas de proposta da licitação não invalida o certame, 

porque rubricadas devidamente. 3. Contrato já celebrado e cumprido por 

outra empresa concorrente, impossibilitando o desfazimento da licitação, 

sendo de efeito declaratório o mandado de segurança. 4. Recurso 

provido.(DJ 01/12/2003) (grifos nosso) 

*** 

1 
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8 Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da r Região: 

AC n° 2009.51.01.024237-6, rel. Desembargador Federal RALDÊNIO 

BONIFACi0 COSTA: 

EMENTA: ADMINISTRATIVO — LICITAÇÃO - ABERTURA DE 

ENVELOPES — EXCESSO DE FORMALISMO - ERRO SANÁVEL — 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I- (..). II- Objetivaram as Impetrantes 

com o mandamus a revisão da decisão administrativa que obstou 

abertura das propostas de preço que as duas empresas impetrantes 

equivocadamente lançaram nos envelopes destinados à documentação 

de habilitação, a fim de assegurar que a parte impetrada considerasse 

os referidos preços respectivamente propostos sem impor um rigor 

formal excessivo neste procedimento, eis que o alegado equívoco levou 

à desclassificação de ambas na licitação promovida pelo Hospital 

Central da Aeronáutica (Edital de Pregão n° 012/DIRSA-HCA/2009). III-

Certo que a Administração, em tema de licitação, está vinculada às 

normas e condições estabelecidas no Edital (Lei n. 8.666/93, art. 

41), e, especialmente, ao princípio da legalidade, não deve, 

contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, prestigiar 

de forma exacerbada o rigor formal. IV- O equívoco cometido pelas 

Impetrantes de troca de conteúdo dos envelopes com os 

documentos relativos 'à habilitação e à proposta de preços não 

trouxe prejuízos à regularidade da licitação, tratando-se de erro 

sanável. V- Negado provimento à Remessa Necessária. (DJ 

10/11/2010) (grifo nosso) 

3— DO PEDIDO 

Diante das razões expostas, a recorrente requer-se seja provido o 

presente recurso administrativo, procedendo a anulação da decisão de • : 

inabilitação da empresa Athos Brasil Soluções em Unidades Móveis UMA,. - 

tornando-a assim arrematante dos lotes 02 e 03. 
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Caso o recurso não seja provido pela presente Comissão de Licitação, 

faça este subir, devidamente ,informado, à autoridade superior, em 

conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93. 

Termos em que pede e esfera deferimento. 

Bauru, 30 de novembro de 2018. 

MONIQUE PALMIERO BORGES 

Auxiliar Jurídico 

THOMAS i0A0 ZUNTINI 

Coordenador Comercial 

LUIZ -ROB/ÉRTO LEONCINI SOARES 

Gerente Financeiro 
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Banco Itatá - Comprovante de Pagamento 
TED C - outra titularidade 

Dados da conta debitada: 

Nome: ATHOS OR SOL UNO MOV LTDA EPP 
Agencia: 9115 	 Conta corrente: 08759-6 

Dados da TED: 

Nome do favorecido: IR ARIEDE ASSESSORIA 

C NPJ: 18.341,668/0001-68 
instituição 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA ISPE 

financeira/paplento: 00360305 

Agéneâ: 2141 ALTOS DA CIDADE 

Conta corrente: 00000002554-0 

Valor da TED: fn 1,046,17 

Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente 
Operação efetuada em 15/05/2018 às 11:32:59 via banktine. 
Autenticaçáo 

D151212033F8A9CBAD3A6z1960279D13A81A677B3 

Nr.vi 	
sub5:;stões e reclamações: na cua agènela. Se pt'eferir, ligue pwa o •::;Ae. Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24n)OLacesse o Fele Conosco glo nã...?•

.) l'iotr•stiSteito car asouço argesentada, ligue para a Ouvldoria Corpotetiva Ita: 0800 570 0011 (em cli-as úte, das 08 às 18h) ou C6in Powal 67.000, CEP 03'1(52-.971. Oefidenies audavos ou de 'feia.: 0800 722 1722 (iodos Cl diá5, 



H-- 

ATHOS 8RASti- SOLUCOES El4 UNIDADE 

2989 / 003 00001533-8 

2141 /003 00002554-0 
,•-^m•---- 

Conta destino: 

Vato 

IdenWicação da 
operação: 

RS 2.100,85 

Data de débito: 	 '38/061.20:18 

ata/; pra da operaç 
	

08/06/20Iie 15:25:45 

Comprovante de transferênda entre contas da CAIXA - TV 

nte --net. 

Nome destinatário: 	 i R ARIEDE: ASSESSORIA 

--V,- -•n 

Código da operação: 00539639 

Chave de segurança: YP64U2YEP.051.KTYH 

0E81.10 REALIZADO COM SUCESSO. À PREVISA0 DO CREDITO NA CONTA DESTINO F ')F 30 MINUTOS, 

SAC 	0800 720 0501  
Pesscas cl,m deficiência 	ia: 0800 726 2492 
Ouv'ickgía: 0800 725 7474 

lo Desk CAIXA: 0800 720 0104 
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Comprovante de transfer ncia entre contas da CAIXA - TEV 
Via Internet Bankina CAIXA 

Emitente: 	 ATi-i05 BRASIL 5OLUCOES EM UNIDADE 

2989 / 003/ 00001933-8 

2141 / 003 / 00002554-0 

1, Conta or 

Conta destino: 

Nome destina rio: 

Valor: 

tificação da opera 

Data de débito: 

I R ARIEDE ASSESSORIA 

R$ 1.046,17 

IR ARIE:DE 

25/06/2018 

Data/hora da operaçIM: 	26/06/2018 13:44:18 
• 

Código da operação: 00244756 

Chave de segurança: Z24LOZVF-1MSGETLLP 

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISA0 DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 3. 0 MINUTOS. 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com ciericiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria 0800 725 7474 
Heti) Desk CAIXA: 0800 726 0104 

30/11/7018 



Código da operação: 00531551 

Chave de segurança: jNY04X797WE7Z5RN 

Nome c1ç..s1inatz'4rio: 	 ARIEE)E ASSESSORIA 

Vaior: 	 123 2.092,34 

Idetitificaç5o da operação: 	IR A.R1EDE 

débito: 1.1/07/2018 

Data/tiora da ope; 	 1110i/2018 16:41:49 

filf.?c; AIXA Página 1 de 1 

Comprovante de transfen.mcga entre contas da CAIXA - TEV 
Via Internet r3ankiag,,CAIXA 	 _ 

Emitente: 	 A.THOS ERASIL SOLUC,OES EM UNIDADE 

Conta origem: 2909 / 003 / 00001933-8 

Conta destino: 214 1  / 003 / 00002554-0 

DERITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISA0 DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTos, 

SAC CAIXA: 0800 726 0101. 
Pessoas com cMiciência 	MU.) 726 24192 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 

e rs/ADR,I/A ia!,! cal/Nrficyoso,r1j\klindowsaNK.:.í. 	 111100.... :3 0/1 1/201 8 



I ConiS  2989 / 003 ./ 00001033-8 

j 	Conta desfino: 2141. /003 00002554-n 

1 R ARIEDE ASSESSORIA 

R$ 1.458,15 

IR ARI EDE 

Nome destinatárIo: 

1 Valor: 

Identificação da 
I operação: 

Código da operação: 00468896 

Chave de segurança: H40QEACTOCAVVRUI 

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV 

Via Internet Bankjng CAIXA 

tente; 
	

ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADE 

Data de débito: 
	

16/07;2015 

)ata/hora da operação: 
	

15/07/2018 10:51:14 

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS. 

SAC CAIXA: 0800 725 0101 
Pe.saas com deficiência auditIva: 0800 725 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Hop Desk CAIXA: 0800 726 01.0A 



.'12018 
I nLemet---43Arrk 

Comprovante de transferfmcla entre COW:RS da CAIXA - TV ,/,,S !,1,:n‘f..! e.,,,•:':dr,e CMXA 

-. 	. , -..• 	, i 	r!!!-Ieete, ,•,,,,,,,r, m..311. sr...wwííí§  

í 2%9 i (9,3 1 ,.;ne,193.(; 

, 
i reh10 ,lp,in., 

2!,  I „, tu,,..,„,„' eer!V.:::••:•1•0 
, 

-; 

, 	... 	.• 	- 
- 	 - 

i Val 

- 
...., hevee de„elnet*re, 	 ! R A9Teae esSF:55,,ne.,1 

! : 

/ 

: : 

R,',.i 

: 

i 

! 

: 
1 IdentiNee,e, de 

,i.ei IS! ! opereeSo: 

„..._ , • ...— ,•—•„. 

— 
— 

....__ 	— ._._ •• — —, 
(JIM, de eeee,o! 

I 
i 

! D.Ialivere d. epeeN'Ae! 	 21;,..!,.2!•!1  
.. 	— 

C 	
r

edige da er e,eçãe: 01 ( Se '30 	- 

i 

.• . 	 .•• 

i 

1 , 
- 	 C.:'!eve de seputença., (.:N,(ICI.!15',V9H5QYY. - 

. 	- 	 . 
i'rk, .”."„At.12er.:0 en!:,: .54.)Ce:i50. A rp.r:msAo co (sr::ITw';,...! r4,A, ,"..:Cir••; (A f",,ESI- INi: 1.'2 ef 3.•:? mw!_r705. sp,e cA.1.!r.,•sd nerg) 725 C101 

Pes=r•nr, rr,,,, dePclencia :.lurPtwe; 0.ii.:.1 %2(3 249,,. r.!es•ded.2.i.:  
)OU/?,..,  7,V4 

I ,•••..j, Doei' CA:>;rt: URCru d;),..! rit':!: 

filepsliinternethanking.caixa.gov.br/SilBeiimprinmiransforenc!a.procoGsa  
111 



Nome destinatário: 

Quantidade de vez 

Valor: 

.1 R ARIEDE ASSESSORIA 

R$ 2.458,15 

: Data de dábita: 	 21/08/2018 

Data/hora da operação: 	21/08/2018 09:45:15 

Código da operação: 101285, 

Chave de segurança: 2UHYTO3KVQ5XE51y 

1:11t. 	 ing_CA.1xA 	 Pági.I.K1 1 de 1  

TEV lEnv ad 
BankinICAlyA 

origem: 2989 1 003 / 00001933-8 

Conta destino: 2141 0031 00002554-0 

informações forncides peio cUnte. 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva; 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 74711 
Hei Desk CAIXA: 0800 726 0104 

fie :Ne s',  rs/A 	
crosoft/Windows/1N etCache/Conient.Outl Do... 30/1 I /20 1.8 
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Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV 
Via Internet Banking_CAIXA 

Emitente: 	 ATHOS I3RASIL SOLUC0E5 svi  UNIDADE 

Conta origern 	 2089 / 003 / 00001933-8 

Conta destino: 	 2.14i / 003 / 00002584-0 

destinatario: 	 111 A:RIU:E T,SSESSORIA 	 • 

Valor: 	 R$ 1.158,15 

1 identificação da operação: 	IR ARIEIT.IE Ni= 480 

Data de débito 	 17/09/2.018 

Data/hora da operação: 	17/09/2018 11:15:05 

Código da operação: 00584832 

Chave de segurança: G4LTA63368UR8GLO 

DE1311-0 REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISA0 DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS, 

CAIXA: 0800 726 0101. 
Pessoas com dericiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
HO.) Desk CAIXA: 0800 726 0104 

Ille:/(fellisers/ADNI/AppDaiali,ocaliMicrosoft/WIndrossiNetCache/Cotitent.Gualoo... 3 Or'll 1 /201 8 



2989 / 003 / 00001933-8 

2.141 / 003 / 00002554-0 

1 R ARIEDE ASSESSORIA 

R$ 1.458,15 

IR ARIEDE ME 488 

31/10/2018 

31/10/2018 15:19.:22 

Código da operação: 00328628 

Chave de segurança: HS916251.13567HCIA 

Página 1 de 1. 
in temei 	....Ba-nking...C.A_IXa 

Comprovante de transferência entre Contas da CAIXA - TEV 
\jià Internet Banking_CAIXA 	 _ 

ATI i05 ERAS1L SOLUCOES EM UNIDADE 

! Nome destinatário: 

Valor - 

ntificação da operação: 

Data de débito: 

Data/ hora da operação: 

OEBIT() REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISA0 DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS, 

SAC. CAIXA: 0800 726 0101 
Pe,,is'oas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Heip Desk CAIXA: 0800 726 0104. 

ppDataii....ocaliMicrosoiMindo\ 
	etCactie/Content.Outloo.., 30111/2018 

Emitente: 

Conta origont: 

Conta destino: 



# r   , 	• 	 r. 	 D 

fliAsIL 
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CPF: na 348.848-40 

CREA 5068941340 

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇA0 DE SERVIÇOS  

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviço, de um lado ATHOS 

BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS LTDA - EPP situada na Rodovia Cezário 

José de Castilho, S/N — KM 345, Vila São Paulo, Bauru/SP, inscrita no CNPJ: 

04.617.192/0001 -30, doravante denominada apenas "CONTRATANTE" e de outro lado 

ITALO RAMOS ARIEDE Engenheiro Eletricista, residente à Rua João Croce no. 3
:220, 

Jardim Shangrilá, Bauru/SP inscrito no CPF n0. 368.348.848-40, portador da Cédula de 
Identidade nc)

. 44,018.869-9, CREA 5068941340, doravante denominado 

"CONTRATADO", tem entre si, justos e contratados na melhor forma de direito, o que 
segue: 

1° O Profissional acima citado, se compromete a prestar junto à empresa os serviços 
profissionais referentes à: Orientação, Execução de projetos para adaptações em 
veículos dos tipos: ônibus,. vans, reboque. sernirreboque e outros em Unidades 

Móveis de Informática Médica e Odontoloqica, Biblioteca, Brinquedoteca, Cultural, 
Educacional, Profissionalizante dentre outros. 

2' O horário estabelecido para a prestação dos serviços será: às Quarta Feiras das 

08h0Omn às 14h0Omn e às Sextas Feiras das 08h0Omn às 14h0Omn, totalizando 12 
horas semanais; 

3° A Contratante pagará mensalmente ao contratado, a titulo de honorários pela 
prestação de seus serviços, o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo. 

4° O prazo do presente contrato tem validade até 03/10/2018, podendo ser rescindido por 
ambas as partes, de,sdue,a,rescisão seja comunicada com antecedência mínima de 30 
( 	 °trinta) dias, sem in. rrer'pt-ejuizo ou indenização de nenhuma das partes. 
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CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIQoS 

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, de um lado ATHOS 

BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS LTDA - EPP situada na Rodovia Cezário 

José de Castilho, S/N — KM 345, Vila São Paulo, Bauru/SP, inscrita no CNPJ: 

04.817.192/0001-39, doravante denominada apenas 'CONTRATANTE e de outro lado 

ITALO RAMOS ARIEDE Engenheiro Eletricista, residente à Rua João Croce n°. 3-220, 

Jardim Shangri-lá, Bauru/SP inscrito no CPF n°. 368.348:848-40, portador da Cédula de 

Identidade n°. 44.018.869-9, CREA 5068941340, doravante denominado 

"CONTRATADO", tem entre si, justos e contratados na melhor forma de direito, o que 

segue: 

10  O Profissional acima citado, se compromete a prestar junto à empresa os serviços 
profissionais referentes à: Orientação Execução de protos  para adaptações ,em 
veículos dos tipos: ônibus i_vans, reboque, sc.nnirreboaue e outros em  Unidades 
Móveis de Informática Médica e Odontolóqica, Biblioteca_, Bripciuedoteca,  Cultural, 
Educacional, Profissionalizante dentre outros. 

2° O horário estabelecido para a prestação dos serviços será: às Quarta Feiras das 
08h0Omn às 14h0Omn e às Sextas Feiras das 08h0Omn às 14h0Omn, totalizando 12 
horas semanais; 

30  A Contratante pagará mensalmente ao contratado, a título do honorários pela 
prestação de seus serviços, o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo. 

40  O prazo do presente contrato tem validade até 23/10/2022, podendo ser rescindido por 
ambas as partes, desde:lua a rescisão seja comunicado com antecedencia mínima de 30 

(trinta) dias, sem incorrer prejuízo ou indenização de nenhuma dás parstes. 
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