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RECURSO ADMINISTRATIVO  
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA n". LIC 2.0115/2019 

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., pessoa jurídica 
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 63.554.067/0001.98, co 
sede na Avenida Heráclito Graça, n° 406, 2° andar, Centro, Fortaleza — Ceará, CE 
60.140-060, vem, com o respeito e acatamento devidos, interpor o seu RECURS 
ADMINISTRATIVO contra a decisão que a Desclassificou na Prova de Conceito 
do certame em tela, fazendo-o com fulcro nos fatos e fundamentos abaixo expostos. 

Neste ato, requer que, caso não seja Vossa Senhoria a autoridade 
competente para julgá-lo, que o presente recurso seja encaminhado para a autoridade 
competente. 

Nestes Termos, 
Pede Seguimento. 
Fortaleza — CE, 27 de agosto de 2019. 

HAPVIDA ASSISWerA LTDA. 
WELBER MÚT.I.FRr_ LIVEIRA OAB-CE 23.292 

GERENTE JURÍDI a 	"ICITAÇÕES E CONTRATOS 

NANICA ASSISTÉNCIA MEDICA EUA 
Welter Müller Guimarães Oliveira 

Gerente Jurídico 
OAB/CE N°23292 
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ILMA SRA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITA• ÇÃO DO SESI 7 i  R. 
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RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO 
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA n°. LIC 2.0115/2019 

1— DOS FATOS 

Atendendo à convocação desta egrégia Instituição, veio a Reco rente 
participar da fase chamada de POC (Prova de Conceito), a qual está discriminan a no 
item 28 do Anexo I, item 16 do Anexo II e Anexo XVII - POC (PROVA DE 
CONCEITO), todos do Edital. 

Com efeito, cumpre destacar que o Anexo XVII do edital estabelece 
seguinte: 

"A empresa classificada em 1° (primeiro) lugar deverá apresent 
nesta Prova de Conceito, as funcionalidades indicadas pe 
CONTRATANTE no ato da convocação, adaptando toda 
funcionalidade atual utilizando os recursos funcionais listados nos 
itens 15 e 16 do edital n° 2.0115/2019,  assim sendo:" (Grifou-se) 

Assim, traz-se aos autos os itens 15 e 16 do Edital, ipsis litteri s: 

"15. RESCISÃO CONTRATUAL 
15.1 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo 
SESI, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou 
extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 
15.1.1 Inadimplemento parcial ou total do contrato ou cumprimento 
irregular de seus termos; 
15.1.2 Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, 
insolvência civil, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão, 
pelas autoridades competentes, das atividades da CONTRATADA; 
15.1.3 Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do 
Edital; 
15.1.4 Dissolução da empresa contratada; 
15.1.5 A lentidão do seu cumprimento, levando o SESI a comprovar a 
impossibilidade da prestação do objeto, nos prazos estipulados; 
15.1.6 O atraso injustificado no início da prestação do serviço; 
15.1.7 A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia 
comunicação ao SESI; 
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15.1.8 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associaçb do 
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou p rcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edi al, no 
contrato ou pela Fiscalização do SESI; 15.1.9 O desatendimen o das 
determinações regulares da autoridade designada para acompa4ihar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 15.Ï10 A 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regula ente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato; 15.1.11 A não 
manutenção das condições de habilitação previstas neste edital. 
Nas hipóteses das alíneas "15.1.1", "15.1.3", "15.1.5", "15.1. , 
"15.1.7", "15.1.8", "15.1.10" e "15.1.11", a parte inadimplente se 
responsável pelo ressarcimento, à outra, de eventuais prejuíz 
decorrentes da rescisão. 15.3 A rescisão contratual será regida p 
disposto no artigo 32 do Regulamento de Licitações e Contrat 
publicado no site do SESI e pelo disciplinado no presente Edital, nã 
prejudicando a possibilidade de aplicação das sanções previstas n 
item 16 deste edital, sempre assegurada a ampla defesa e o 
contraditório." 

"16. SANÇÕES E PENALIDADES 
16.1 A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a 
CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades: 
advertência, multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou 
contratar com o SESI por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas 
formas adiante especificadas. 
16.2 Será cabível pena de advertência os casos de serviços executados 
de maneira não conforme, não atendimento as solicitações da 
fiscalização do SESI e nos casos de infrações de menor gravidade; 
16.3 Será cabível pena de multa: 
16.3.1 Nos casos de descumprimento do prazo de execução/entrega, 
aplicação de multa de 2% (dois por cento) e juros de 0,03% ao dia de 
atraso sobre o valor dos serviços efetivamente atrasados e ensejando a 
critério do SESI, a rescisão contratual; 
16.3.2 Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% 
(cinco por cento), sobre a porção inadimplida do valor atualizado do 
contato e ensejando, a critério do SESI, a rescisão contratual; 
16.3.3 Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez 
por cento) do valor atualizado do objeto contratado e ensejando, a 
critério do SESI, a rescisão contratual; 
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16.3.4 Ao proponente que convocado dentro do prazo de valida 
sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apre 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardame 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou frau 
execução do contrato, comportar-se de modo iniclôneo ou c 
fraude fiscal, poderá ser aplicada a penalidade de suspensão do 
de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos e/ou multa 
percentual de 20% (vinte por cento) do valor da proposta aprese n 
16.4 A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente co 
demais sanções. 
16.5 Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo pra 
máximo de 2 (dois) anos, contados a partir de sua aplicação, nos cas 
de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, 
critério do SESI. 
16.6 As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que 
contratada tiver direito ou cobradas judicialmente, caso não haj 
pagamento espontâneo. 
16.7 As penalidades poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem 
as irregularidades constatadas." 

Neste eito, percebe-se claramente que o Edital faz menção a itens que 
nada tem a ver com a Prova de Conceito (PoC), uma vez que tratam de casos de 
rescisão contratual e sanção e penalidade. 

Logo, resta comprovada a primeira afronta ao Princípio do 
Julgamento Objetivo do edital, uma vez que a Prova de Conceito está baseada em 
itens desconexos com a sua finalidade, havendo o descumprimento do disposto no 
artigo 2° do Regulamento de Licitações e Contratos de SESI, que assim ordena: 

"Art. 2° A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa 
para o SESI e será processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são 
correlatos, inadtriitindo-se critérios que frustrem seu caráter 
competitivo." (Grifou-se) 
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Cumpre destacar que o edital possui 24 (vinte e quatro) an 
dentre estes, há 3 anexos que possuem os itens 15 e 16 (Anexos I, II e 
fora o edital. Assim, resta a primeira dúvida quanto ao critério de julga 
da PoC, uma vez que, repise-se, ele faz menção a itens que não po 
conexão com a PoC. 

Com efeito, após a convocação, a Recorrente compareceu às 
do dia 09 de agosto de 2019 no Campus da Indústria, na Avenida Comen 
Franco, n° 1341, Jardim Botânico, sala 215 - SENAI, com disponibilidade de pes 
técnico, conforme exigido no item 16, alínea 'e", do anexo II do edital, fican 
disponível durante todo o período de 08 (oito) horas. 

Deve-se grifar que, embora o término desta fase tivesse seu limite 
18h00, devido ao suposto bom andamento dos trabalhos, a sessão foi encerrada ant 
das 16h30, inclusive com a saída antecipada de um membro do corpo técnico do SE 
ainda no período matutino. 

Neste eito, ressalta-se que o item 28.2.5 do Anexo I e o item 16, alínea 
"e", do Anexo II, estabelecem que todas as dúvidas que o SESI tiver durante a sessão 
deverão ser dirimidas pelo profissional responsável pela apresentação dos requisitos, 
in verbis: 

"28.2.5. A proponente deverá indicar um profissional capaz de realizar 
a apresentação dos requisitos e executar procedimentos de teste, que 
ficará à disposição da CONTRATANTE durante todo o período de 
avaliação, para dirimir dúvidas e acompanhar a homologação da 
solução." 

"16. Amostras OU POC (Prova de Conceito) 
A proponente classificada em primeiro lugar na fase de preços e 
habilitada será convocada pela CONTRATANTE para realização de 
"Prova de Conceito" (ANEXO XVII), das funcionalidades do sistema 
em até 30 (trinta) dias após o certame, que consiste: 

e) A proponente deverá indicar um profissional capaz de realizar a 
apresentação dos requisitos e executar 
procedimentos de teste, que ficará à disposição da CONTRATANTE 
durante todo o período de avaliação, para dirimir dúvidas e 
acompanhar a homologação da solução." (Grifou-se) 
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Logo, percebe-se que era dever do SESI retirar as suas cláridas 
durante a realização da PoC. Contudo, em nenhuma ocasião desta fa e foi 
mencionada a ausência de informações para conexão, uma vez que foi reali ada a 
demonstração de todos os requisitos para o pessoal técnico do SESI e ficou ac rtado 
no momento da sessão de que todos os itens tinham sido devidamente mos ados, 
não havendo na ata qualquer menção a supostas dúvidas. 

Entretanto, para o seu espanto, depois da Recorrente realizar to 
demonstração, foi notificada acerca da sua desclassificação, sob a alegação de 
havia disponibilizado acesso tardiamente, cuja justificativa é a seguinte: 

"JULGAMENTO PARCIAL — PROVA CONCEITO 
3.1: Considerações Técnicas quanto aos requisitos não atendidos 
solução ofertada na realização da 
POC: 
No requisito técnico 01 (um): 

A execução das chamadas de serviço para o item um desta POC 
foram executadas por meio de uma ferramenta chamada Postman. O 
resultado esperado pode ser exibido e, por consequência, evidenciado 
no sistema WEB fornecido pela empresa. 

Foi apresentado para o item uma solução sistêmica proposta como 
solução deste edital e apresentado os resultados em seu ambiente 
"webservice" e portal credenciado. Neste ponto as reais expectativas 
da atividade solicitada na POC proposta em edital conforme o item 
16b do anexo II, não foram atendidas integralmente. 

Ainda pode-se pontuar que os procedimentos constataram a 
inexistência de Mocks (objetos que simulam o comportamento de 
objetos reais de forma controlada) e resultados previamente 
parametrizados na ferramenta. 

Considerando o solicitado no item 16b do anexo II, este não foi 
atendido na sua integra, visto que não foi disponibilizado a tempo os 
parâmetros necessários para execução das chamadas de serviço pela 
equipe técnica do Sesi. 
4: Conclusão: Diante do exposto acima, verifica-se que o conjunto dos 
itens demonstrados na execução da Prova Conceito, bem como a 
solução apresentada, não atendem aos requisitos exigidos na sua 
totalidade, razão pela qual a proponente HAP VIDA ASSISTÊNCIA 
MÉDICA LTDA resta desclassificada, tendo em vista o não 
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atendimento à totalidade dos requisitos exigidos nos itens 16 do a 
II e Anexo XII do Edital." 

Ocorre que, com a devida vênia, tal assertiva se encontra desp 
qualquer veracidade e, pelo próprio fato, a aludida desclassificação afigura-se 
ato nitidamente ilegal, como à frente ficará demonstrado. 

Também deve ser levado em conta que a Proposta da Recorrent 
bem mais vantajosa do que a da licitante que ficou em segundo lugar, conform 
observa abaixo: 

HAP 'VIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA 	 50,49 
DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA 32,24 

Logo, caso o SESI contrate o segundo lugar, irá pagar 18,25% a m 
pelo serviço, acarretando uma afronta ao Princípio da Econotnicidade. 

Eis um breve resumo dos fatos. 

II — DAS RAZÕES DE FATO DA NECESSIDADE DA REFORMA DO 
JULGADO 

Com efeito, a Comissão de Licitação argumentou que não houve 
antecipação da disponibilização de acesso descrito no item 16, alínea "b", do Anexo 
II, desconsiderando que a data marcada para a POC é o tempo previsto para a 
execução desta atividade conforme item supracitado. 

Ora, não é verdade informar que não houve tempo para a realização 
das atividades por parte do SESI, uma vez que toda a equipe da Recorrente foi 
dispensada antes do tempo disponível para a execução das suas atividades, 
configurando que houve sobra de tempo ao invés de falta, conforme pode ser 
comprovado por meio de diligência junto ao setor de segurança do Sistema FIEP, 
através das filmagens do circuito interno de câmeras de segurança, o que desde já se 
requer. 

Não foi em momento algum apontada a ausência de disponibilização 
do acesso e sim a sua disponibilidade tardia, conforme o argumento falho do SESI. 
Admitindo, com isso, que o acesso estava disponível e funcional! 
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Também deve ser ressaltado que em momento algum foi aponta.. no 
edital a antecipação da disponibilização dos parâmetros necessários para a execução 
das chamadas de serviço pela equipe técnica do SESI. 

Ora, que antecipação seria essa? 10 (dez) dias antes da PoC? 05 ( inco) 
dias antes da PoC? 02 (dois) dias antes da Poc? O Edital não estipula de orma 
OBJETIVA que "tempo" é esse. 

Assim, com o todo o respeito, desafio a Autoridade Julgadora àst 
recurso a demonstrar, no edital, que "tempo" era esse, qual a sua duração, qual 
momento do seu início, bem como o seu término. 

Diante desta constatação, observa-se claramente, com a devida vê 
que a Recorrente foi desclassificada indevidamente, uma vez que executou a P 
conforme exigência editalicia e foi desclassificada com base em uma regra estabelec 
a posteriori, o que contraria totalmente o ordenamento jurídico pátrio, bem como o 
princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 
objetivo. 

Com efeito, é cediço que todos os critérios de julgamento devem ser 
previamente estabelecidos, para que TODOS os licitantes tenham conhecimento 
antecipado das regras da licitação e não sejam pegos de surpresa por exigências criadas 
ao sabor das vontades dos julgadores. 

Neste trilhar, fica claro, portanto, que à míngua da indicação de 
qualquer dado concreto que pudesse sustentar a imaginada falta de atendimento ao 
item 16, alínea "b", do Anexo II, na apresentação da Recorrente, esta não poderia ser 
alijada da disputa por meras conjecturas. ' 

Aliás, é sabido de todos que os atos administrativos devem ser 
devidamente motivados, sob pena de invalidar aquilo que foi praticado. Contudo, não 
bastam ser motivados, deve esta motivação ser verdadeira. 

III — DAS CONSIDERAÇÕES CONSTANTES NO JULGAMENTO 
PARCIAL 

Tendo em vista a apresentação de Considerações constantes no 
Julgamento Parcial, cumpre explanar ponto a ponto: 
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"3: Considerações: Importante mencionar que os relatórios funci nais 
foram apresentados por meio de consulta de dados em solução de BI 
e exportados para serem construídos em funcionalidade de bela 
dinâmica em Excel, assim como toda a demonstração ocorr u em 
conexão de VPN, pontuamos que conforme edital 2.0115/201 , item 
14.1.1, a solução em momento de implantação deveri ser / 
disponibilizada em plataforma WEB. (Todas funcionalidadó da / 
solução tecnológica devem ser construídas em plataforma 	eb, 
acessíveis por meio de navegador Internet padrão, sem a necessi d 
de instalação de software proprietário na máquina do usuário)." 

Toda a demonstração foi realizada em ambiente WEB, através 
navegador padrão de mercado Chrome. A equipe técnica do SESI coloca co 
antagônicos o ambiente WEB e o acesso VPN, demonstrando desconhecimen 
sobre o que seja cada conceito em questão. Desta forma, para melhor entendimento, 
necessário detalhar alguns conceitos: 

Ambiente WEB: Em computação, aplicação web designa, de 
forma geral, sistemas de informática projetados para utilização através 
de um navegador, através da intemet ou aplicativos desenvolvidos 
utilizando tecnologias web HTML, JavaScript e CSS. Pode ser 
executado a partir de um servidor H1 1P (Web HoJA ou localmente, no 
dispositivo do usuário 

VPN (Virtual Priva te Network): Rede privada virtual, do inglês 
Virtual Private Network (VPN), é uma rede de comunicações privada 
construída sobre uma rede de comunicações pública (como por 
exemplo, a Internet). Em resumo, cria uma conexão segura e 
criptografada, que pode ser considerada como um túnel, entre o seu 
computador e um servidor operado pelo serviço VPN. 

Desta forma, por razões de segurança, o acesso realizado aos sistemas 
da requerente utilizou-se de uma conexão VPN para acessar os sistemas WEB, cujo 
acesso foi realizado via navegador padrão Chrome. 

Logo, a Recorrente atendeu o requisito de apresentar sistema WEB. 
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Com efeito, o acesso à ferramenta de BI foi realizado atrav 
navegador WEB com o objetivo de demonstração conforme previsto na advida 
PoC. 

Neste diapasão, deve-se ressaltar que todos os itens refere 
demonstração dos relatórios foram atendidos, conforme demonstrad 
"Julgamento Parcial — Prova Conceito". 

"3.1: Considerações Técnicas quanto aos requisitos não atendido 
solução ofertada na realização da POC: 
No requisito técnico 01 (um): 
a. A execução das chamadas de serviço para o item um desta P 
foram executadas por meio de uma ferramenta chamada Postman. 
resultado esperado pode ser exibido e, por consequência, evidencia 
no sistema WEB fornecido pela empresa." 

Diante da consideração acima, conclui-se que o SESI constatou a 
demonstração do sistema WEB com pleno atendimento funcional ao item. 

"h. Foi apresentado para o item uma solução sistêmica proposta como 
solução deste edital e apresentado os resultados em seu ambiente 
"webservice" e portal credenciado. Neste ponto as reais expectativas 
da atividade solicitada na POC proposta em edital conforme o item 
16b do anexo II, não foram atendidas integralmente." (Grifou-se) 

O item 16, alínea "b", Anexo II, prevê a disponibilização do acesso. 
Logo, não é possível atender este item parcialmente. Isto é, este quesito somente 
pode ser atendido de forma integral, jamais parcial! 

Com efeito, as funcionalidades do sistema foram demonstradas com 
constante interação da equipe técnica do SESI e o acesso foi realizado no momento 
da demonstração, sem o qual não seria possível fazê-lo, conforme acima 
demonstrado. 

c. Ainda pode-se pontuar que os procedimentos constataram a 
inexistência de Mocks (objetos que simulam o comportamento de 
objetos reais de forma controlada) e resultados previamente 
parametrizados na ferramenta. 
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Novamente há no julgamento outra assertiva favorável à Recorr 
uma vez que a inexistência de Mocks comprova a veracidade das info 
apresentadas (Mocks são estruturas que simulam o resultado correto 
realizar de fato o processamento necessário). 

d. Considerando o solicitado no item 16b do anexo II, este n 
atendido na sua íntegra, visto que não foi disponibilizado a tem 
parâmetros necessários para execução das chamadas de serviço 
equipe técnica do Sesi. 

A equipe técnica demonstra mais uma vez, com todo o respeit 
desconhecimento do Edital, uma vez que não há previsão de disponibilização pré 
dos acessos, conforme já destacado anteriormente. 

Assim, como pode haver a desclassificação baseada em algo que nã 
está estabelecido no instrumento convocatório? 

Ora, os acessos foram disponibilizados conforme os moldes da PoC 
(Prova de Conceito) na data da PoC. Na ocasião, a Recorrente esteve presente com 
sua equipe técnica e disponibilizou o acesso conforme constatação do próprio SESI 
ao afirmar "não foi disponibilizado a tempo os parâmetros necessários". 

Com efeito, deve-se destacar, mais uma vez, que antes do horário 
previsto para término da PoC, por volta de 16h30, a equipe técnica do SESI foi 
dispensada, razão pela qual repudia-se a afirmativa de que houve falta de tempo para 
realização dos testes, o que pode ser comprovado através de diligência junto ao setor 
de segurança da FIEP, através das filmagens do circuito interno de câmeras de 
segurança, o que desde já se requer! 

"4: Conclusão: Diante do exposto acima, verifica-se que o conjunto 
dos itens demonstrados na execução da Prova Conceito, bem como a 
solução apresentada, não atendem aos requisitos exigidos na sua 
totalidade, razão pela qual a proponente HAP VIDA ASSISTÊNCIA 
MÉDICA LTDA resta desclassificada, tendo em vista o não 
atendimento à totalidade dos requisitos exigidos nos itens 16 do anexo 
II e Anexo XII do Edital." 

Diretoria de Licitações 1 Fone: (85) 3255 9071 1 Fax: (85) 3255 9050 

nte, 
ções 
sem 

foi 
os 
ela 

www.hapvidatom.br  1 www.hapvida.com.brimaisodonto Whapvida.saude Whapvidasaude 1 CNPJ: 63.554.067/0001-98 



!ir  hapvida 
Foz bem pra você 

9 vhapvida 
+odonto 

Sorrir foz bem pra você 

Fora fartamente demonstrado que todos os itens técnicos e funci nais 
foram efetivamente comprovados a contento, conforme afirma a própria equi e do 
SESI. 

Logo, a desclassificação configura-se ilegal pela contradição d seus 
argumentos, vez que exige uma antecipação não mencionada em documento le al, ou 
seja, o Edital. 

IV — DO DIREITO 
A - Da Violação aos Princípios Norteadores da Administração Pública 

Primeiramente, cumpre enunciar que os procedimentos licitatórios s o 
norteados por princípios de ordem pública, os quais, implicita ou explicitamen e, 
impõem à Administração os moldes de como se deve atuar na busca da proposta m s 
vantajosa para o contrato de seu interesse. 

Dentre tais princípios destaca-se o intitulado Procedimento Formal, 
que adstringe a Licitação às prescrições legais que regem todos seus atos e fases. 
Como corolário desse Principio, emerge a norma imperativa de Vinculação ao Edital 
ou Instrumento Convocatório, que é a lei interna da Licitação, na medida em que o 
Órgão Licitante deve se portar da maneira previamente prescrita no Ato de 
Convocação, dele não podendo se furtar. 

Neste eito, segundo Lucas Rocha Furtado, o instrumento 
convocatório deve ser entendido como: 

"[...] é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da 
administração pública quanto dos licitantes. Esse principio é 
mencionado no art. 30  da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 41 
da mesma lei que dispõe que 'a Administração não pode descumprir 
as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada'." (Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416) 

Egon Bockmann Moreira e Fernando Vernalha Guimarães assim 
discorrem sobre os ora atacados princípios da Vinculação ao Instrumento e do 
Julgamento Objetivo, in verbis 

"A vinculação ao instrumento convocatório pode ser entendida como 
principio de limitação material e procedimental: a partir de s 
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divulgação, a Administração Pública e os particulares 
subordinados a ele (LGL, art. 30, capta, c/c os arts. 41 e 55 
Devem estrito cumprimento aos seus termos e estão proibi 
inová-lo (não só durante o processo licitatório, mas também q 
da execução do contrato). [...] Logo, uma vez publicado, ele nã 
ser substancialmente alterado (caso isto se dê, necessárias se faze 
republicação e a reabertura de todos os prazos), mas somente p 
ser convalidados os vícios formais de menor impacto no certame. 
Importante também é esclarecer que o instrumento convocat 
vincula positiva e negativamente: A Administração e os licitan 
devem obediência tanto ao que nele está expressamente previs 
como não podem exigir o que dele não consta. Já decidiu o STJ q 
"não havendo no edital da licitação exigência para que a empre 
licitante apresentasse o envelope de habilitação com cópias e origin 
da documentação exigida no edital, não pode a mesma ser inabilita 
do certame por ter apresentado envelope contendo apenas as cópia 
dos documentos exigidos pelo edital, e, na fase de habilitação, seu 
representante legal ter apresentado os originais ao pregoeiro para 
conferência" (REsp 1.032.575, min. Luiz Fux, DJe 19.2.2010). [...] 
Mais: quando se escreve "vinculação ao instrumento convocatório", 
deve-se ler "ao edital e todos os seus anexos". Não se poderia 
imaginar que a vinculação estaria restrita ao texto do edital, 
desprezando-se os demais itens nele integrados. "Dessa forma, não há 
que se falar em desrespeito ao princípio da vinculação ao edital (art. 41 
da Lei de Licitações), que não pode ser interpretado sem análise de 
seus anexos e, especialmente, do projeto básico (arts. 6°, IX, e 7°, I, da 
Lei n. 8666/1993)" (MS 13.515, Min. Herman Benjamin, DJe 
5.3.2009). 
AO SEU TEMPO, O PRINCÍPIO DO JULGAMENTO 
OBJETIVO É O RESULTADO DA CONJUGAÇÃO ENTRE 
ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO 	CONVOCATÓRIO. 	[•••] 	O 
CONHECIMENTO E O EXAME DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO DEVEM SE DAR SEGUNDO OS 
REFERENCIAIS ESTABELECIDOS NO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO (E NÃO DE ACORDO COM AQUELES 
ÍNTIMOS AO SUJEITO EXAMINADOR — QUE NÃO PODE 
AGREGAR DADOS E COMPREENSÕES PESSOAIS AO 
OBJETO EXAMINADO). 
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PARA QUE O JULGAMENTO OBJETIVO SEJA 
GARANTIDO, NECESSÁRIO SE FAZ QUE O 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO SEJA IGUALM TE 
OBJETIVO — ANALÍTICO E CARTESIANO AO MÁXIMO, 
COM EXIGÊNCIAS E METODOLOGIAS PREDEFINIDAS, 
DE MOLDE A NÃO PERMITIR INTEGRA ÕES 
SUBJETIVAS NO OBJETO EXAMINADO."  (In Licoção 
Pública — A Lei Geral de Licitações/LGL e o Regime Diferenciad de 
Contratações/RDC. T ed. atual. rev. e aumen., São Paulo: Malhe 
2015, p. 94-96) 

No mesmo sentido, inúmeros são os julgados acerca do tema, note-s 

"ADMINISTRATIVO. 	LICITAÇÃO. 	INABILITAÇÃ 
EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM EDITAL BUSC 
OFICIOSA DE INFORMAÇÕES. PRINCÍPIO 
JULGAMENTO OBJETIVO. MOTIVOS POSTERIORMENTE 
INVOCADOS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. 
Pretende a autora anular a Concorrência n. 001/2000-JF/RN, cujo 
objeto é "a contratação de empresa especializada em assistência 
médico-hospitalar e ambulatorial, nos termos da legislação 
vigente, através de rede própria e/ou credenciada, que diante da 
singularidade dos serviços deverá conter, no mínimo, os profissionais 
e/ou estabelecimentos especificados no ANEXO I". 2. No Anexo I 
ao Edital previu-se o seguinte: "Objetivando a satisfação das 
demandas pessoais dos beneficiários, que arcarão com uma parcela de 
80% (oitenta por cento) do valor a ser pago pelos serviços, a licitante 
deverá possuir médicos, laboratórios, ambulatórios e hospitais 
credenciados e/ou próprios, nas principais cidades do território 
nacional; bem como, profissionais e estabelecimentos credenciados, 
especificamente, no município de Natal/RN, que é a principal base 
territorial dos prováveis beneficiários, nas quantidades mínimas por 
especialidade abaixo relacionadas, comprovados através da 
apresentação dos livretos de credenciamentos e/ou declarações dos 
credenciado". 3. Mediante consulta prévia, foi esclarecido à ESMALE, 
pela Comissão de Licitação, que o Guia Médico do licitante vencedor 
deveria conter "apenas os profissionais médicos e os estabelecimentos 
da Capital e das principais cidades do interior do Estado do Rio 
Grande do Norte (item 01.01)". Quanto à abrangência nacional, fi 
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a licitante "obrigada, independentemente de declaração, a ofe 
atendimento a nível nacional, conforme estabelece o su 
01.01.03 do Edital". 4. A ESMALE foi considerada inabilitad 
participar da concorrência, com o seguinte fundament 
concorrente ora tratada não comprovou a existência de 
credenciada nas principais cidades do pais, segundo crava o ite 
anexo I, (...) caracterizando, assim, uma afronta clara ao dispos 
alínea b, do subitem 04.02.03 do edital. Aliás, o objeto do certam 
apreço é assistência médico-hospitalar e ambulatorial aos beneficiá 
em todo território nacional, à luz dos ditames editalicios alojados 
subitem 01.01.03 (...). Destarte, não estar a licitante em tela apta 
oferecer atendimento aos beneficiários em todo território nacion 
pois, mesmo não tendo sido comprovada filiais ou conveniad 
nacionais, a Comissão realizou pesquisa - via telefone - junto 
atendimento nacional da empresa (0800-616333), constatando na 
haver escritórios e/ou rede credenciada em algumas importante 
cidades nacionais, tais como: São Paulo, Belo Horizonte e Recife". 5. 
Considerou o Presidente deste Tribunal, ao apreciar pedido de efeito 
suspensivo - como juiz de plantão: "consoante se verifica no edital do 
certame, inexiste dispositivo exigindo dos licitantes comprovar a 
existência de rede credenciada nas principais cidades do Pais. O item 
1, do anexo I, no qual se fundamentou a Comissão em sua decisão, 
dispõe apenas sobre possuir, e não comprovar (sic). Aliás, a resposta 
ao questionamento formulado pela agravante, acima transcrito, bem 
ratifica tal entendimento, pois esclarece que fica a licitante obrigada a 
oferecer atendimento a nível nacional, e não comprovar (sic) existir 
rede credenciada nas principais cidades do País". 6. O PRINCÍPIO 
DO JULGAMENTO OBJETIVO IMPEDE QUE A 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO SE VALHA, PARA 
INABILITAÇÃO DE LICITANTE, DE INSTRUMENTOS 
NÃO PREVISTOS NO EDITAL, como é o caso da busca oficiosa 
de informações, mediante consulta telefônica. 7. EM PRINCÍPIO, 
NÃO VALEM PARA SUSTENTAR INABILITAÇÃO DE 
LICITANTE, EM FACE DA TEORIA DOS MOTIVOS 
DETERMINANTES, MOTIVOS NÃO DECLINADOS NA 
RESPECTIVA DECISÃO. 8. Remessa oficial a que se nega 
provimento. (TRF-1 - REO: 27474 DF 2000.34.00.027474-3, Relator: 
DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, 
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Data de Julgamento: 04/11/2009, QUINTA TURMA, Dat 
Publicação: 27/11/2009 e-DJF1 p.119) (Grifou-se) 

"LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DESCLASSIFICAÇ 
A licitação, procedimento vinculado, deve observar, entre 
princípios, o da vinculação ao instrumento convocatório (art. 41, 
8.666/93). 2. ILEGAL A DESCLASSIFICAÇÃO 
LICITANTE COM FUNDAMENTO EM EXIGÊNCIA 
DOCUMENTO NÃO PREVISTO NO EDITAL. 3. Remes 
oficial não provida. (TJ-DF; Rec. 2007.01.1.141616-7; Ac. 433.01; 
Sexta Turma Cível; Rel. Des. Jair Soares; DJDFTE 16/07/2010; IP ig. 
111)". (Grifou-se) 

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO D 
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
INGRESSO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME 
COMO LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA. 
DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE, COM BASE EM 
CRITÉRIO SUBJETIVO E EM RAZÃO DE MERO 
EQUÍVOCO 	TEMPESTIVAMENTE 	SANADO. 
MALFERIMENTO A PRINCÍPIOS DO JULGAMENTO 
OBJETIVO E DA COMPETITIVIDADE. DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE, QUE OFERTARA 
O MENOR PREÇO, DE PARTICIPAR DA LICITAÇÃO E DE 
TER O OBJETO ADJUDICADO EM SEU FAVOR. 
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. (TERN - MS: 20150132688 
RN, Relator: Desembargador Dilermando Mota., Data de Julgamento: 
13/04/2016, Tribunal Pleno)" (Grifou-se) 

"DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. 
JULGAMENTO OBJETIVO. LEGALIDADE. CLÁUSULAS 
EDITALÍCIAS. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Dispõe o art. 50, inciso LXIX, 
da Carta de Outubro, que "conceder-se-á mandado de segurança para 
proteger direito liquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 
habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 
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for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercíc 
atribuição do Poder Público" Q.  1.1 Outrossim por direito liq 
certo entende-se como sendo aquele que: "Pode ser compr 
prima facie, por documentação inequívoca que deve ser juntada 
petição inicial do MS. A matéria de fato e de direito já dev 
comprovada de início, pois não se admite dilação probató 
procedimento angusto do MS. A complexidade da rnaté 
irrelevante para a aferição da liquidez e certeza do direito" 
Constituição Federal comentada. Nelson Nery Júnior e Rosa Mari 
Andrade Nery. 4' edição. São Paulo: Editora RT, 2013). 2. No ca 
cogita-se de Mandado de Segurança contra ato que inabilitou licitan 
por falta de documento exigido no edital. 2.1. Concorrência 48/201 
para execução de obras de pavimento intertravado, drenagem pluvi 
remodelação de calçadas na Avenida Pioneiros, Setor Sul, Gama/D 
3. A licitação deve observar aos princípios da legalidade, vinculação a 
instrumento convocatório e do julgamento objetivo, nos termos dii  
art. 3° da Lei 8.666/93. 3.1. Sidney Bittencourt: "Princípio da 
legalidade, que visa verificar a conformação de toda licitação com as 
normas legais vigentes. Princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, que impede a criação, depois de iniciado o 
procedimento licitatório, de critérios diferenciados daqueles 
estabelecidos no ato convocatório (...). Principio do julgamento 
objetivo (...) atrela a Administração aos critérios de aferição 
previamente definidos no ato convocatório, com o objetivo de 
evitar que o julgamento seja realizado segundo critérios 
desconhecidos dos licitantes". (Bittencourt, Sidney. Licitação 
passo a passo. 6" edição revisada ampliada e atualizada. Belo 
Horizonte: Fórum, 2010). 3.2 A discricionariedade da 
Administração se esgota no momento da formulação do edital, 
sendo que posteriormente, deve estar vincular estritamente a ele, nos 
termos do art. 41 da Lei 8.666/93, devendo fazer julgamentos 
objetivos com base nos critérios fixados. 4. Aimpetrante admite não 
ter apresentado documento descritivo dos preços unitários do serviço 
de preparo de argamassa de cimento e areia, necessários à execução de 
meio-fio e sarjeta de concreto. 4.1 Sem o referido documento, resta 
inviabilizada a análise comparada de sua proposta frente às demais, 
sendo, portanto, patente a ausência do direito liquido e certo 
necessário à concessão da segurança. 5. Recurso improvido. (TJ-DF - 
APC: 20140110840773 DF 0020145-66.2014.8.07.0018, Rela • 
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JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 27/08/2014, 5' Turma ivel, 
Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/09/2014 . Pág.: 06)" 
(Grifou-se) 

"ADMINISTRATIVO E PROCESUAL CIVIL. AÇÃO DE 
CONHECIMENTO. LICITAÇÃO. REQUISITOS DO ED TAL. 
SATISFAÇÃO, COMPROVAÇÃO DE CAPACID DE 
TÉCNICO-OPERACIONAL. 	 DESCLASSIFICA s O 
FORMALISMO CONTRÁRIO AO INTERESSE PÚBLICO. 1 
exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional, previ 
em edital e autorizada por lei, tem como objetivo assegurar que a 
empresa tem condições de cumprir o objeto do contrato previsto a 
licitação. 2. Mostra-se descabida a eliminação do certame, e 
uma das empresas concorrentes, por formalismo excessi o 
quanto à comprovação da capacidade técnica exigida no edita 
3. O processo licitatório constitui de procedimento administrativo d 
interesse da própria Administração, que tem por finalidade aferir a 
proposta mais vantajosa aos interesses do Estado. 4. Reexame 
necessário e Recurso de Apelação conhecidos e não providos. (17-DF 
20140111995675 DF 0052704-76.2014.8.07.0018, Relator: NIDIA 
CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 27/02/2019, ia TURMA 
CIVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/03/2019 . Pág.: 
338-346)" (Grifou-se) 

Assim, ao fundamentar a desclassificação da Recorrente com base em 
fundamento que não está claro e que não constava previamente no Edital, qual seja, 
não ter disponibilizado "a tempo os parâmetros necessários para execução das 
chamadas de serviço pela equipe técnica do Sesi", bem como a alegação de que "as 
reais expectativas da atividade solicitada na POC proposta em edital conforme o item 
16b do anexo II, não foram atendidas integralmente", quando há apenas a 
possibilidade de atendimento integral ou não atendimento do quesito, jamais o 
atendimento parcial, resta nulo o julgamento nestes pontos, uma vez que estão 
baseadas em julgamentos subjetivos e não constantes no edital. 

Outro ponto que merece destaque é a economicidade, tendo em vista 
que a proposta da Recorrente foi a mais vantajosa para o SESI, tendo em vista que 
será concedido um desconto de 18,25% sobre a proposta comercial da licitante que 
ficou em segundo lugar. 
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Neste eito, cumpre ressaltar que o Princípio da Economicidade 
expressamente previsto no art. 70 da CF/88, a seguir: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operac 
patrimonial da União e das entidades da administração 
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, ap 
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Con 
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de con 
interno de cada Poder. 
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa fisica ou jurídi 
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie 
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a Uni 
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de nature 
pecuniária. 

Com efeito, o Princípio da Economicidade representa, em síntese, 
promoção de resultados esperados com o menor custo possível. Isto é, a união da 
qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato com os bens 
públicos. 

A tônica é "obter o máximo de resultados com a menor quantidade 
possível de desembolsos". (Marçal, 2014) 

Assim, cumpre trazer à baila a jurisprudência acerca do Princípio da 
Economicidade: 

EMENTA - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGA() 
PRESENCIAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PREVISÃO DO 
EDITAL DESPESAS COMMOTORISTA, MANUTENÇÕES E 
COMBUSTÍVEIS PELO CONTRATANTE VALOR 
NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DIFERENÇA MAU 
EMPREGODOS RECURSOS PÚBLICOS DESVANTAGEM 
PARA ADMINISTRAÇÃO VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA 
ECONOMICIDADE 	CONTRATOADMINISTRATIVO 
IRREGULARIDADE MULTA. A constatação de que a 
Administração realiza procedimento licitatório para locar veículos, 
com a obrigação de arcar com os custos relativos à manutenção, 
motorista e combustível conforme previsão do edital e despende valor 
suficiente para a aquisição evidencia falha no emprego dos recursos 
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públicos. O procedimento licitatório é irregular em razão do mal 
emprego dos recursos públicos e desvantagens pata a 
Administração Municipal, constatada violação ao Princi o da 
Economicidade. É irregular a formalização do co trato 
decorrente de procedimento licitatório que viola pri cipio 
constitucional. A infração à norma legal enseja aplicação de m ta ao 
responsável. ACÓRDÃO: Vista, relatada e discutida a matéri dos 
autos, na 16a Sessão Ordinária da Segunda Câmara, de 7 de agos • de 
2018, ACORDAM os Senhores Conselheiros, por unanimidade, 
termos do voto do Relator, em declarar a irregularidade 
procedimento de licitação na modalidade Pregão Presencial 
008/2014, e da formalização do Contrato Administrativo n.° 23/201 
com aplicação de multa regimental no valor de50 (cinquen 
UFERMS à Sr.a Marlene de Matos Bossay, concedendo prazo de 
(sessenta) dias para que comprove o recolhimento da multa em fav 
do Fundo Especial de Desenvolvimento, Modernização 
Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul 
FUNTC, sob pena de execução. Campo Grande, 7 de agosto de 
2018.Conselheiro Marcio Campos Monteiro Relator (TCE-MS - 
CONTRATO ADMINISTRATIVO: 120222014 MS 1525874, 
Relator: MARCIO CAMPOS MONTEIRO, Data de Publicação: 
Diário Oficial do TCE-MS n. 1844, de 23/08/2018) (Grifou-se) 

Também devem ser levados em conta os ensinamentos do professor 
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, que assim versa: 

Os serviços sociais autônomos cumprem um importante papel na 
sociedade, promovendo a prestação de serviços públicos não 
suportados pela Administração Pública. Desse modo, além de 
entidades importantes para a formação social, os serviços sociais 
autônomos funcionam como verdadeiros parceiros do Estado na 
promoção de serviços públicos à comunidade. 
Embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, essas entidades 
atuam sempre na prestação de um serviço de utilidade pública. Para 
tanto, recebem recursos das contribuições parafiscais, valores 
compulsoriamente pagos pelos empregadores sobre folhas de salários. 
E por gerirem esses recursos, tais instituições devem se submeter ao 
controle do Tribunal de Contas da União — TCU, sendo permitida a 
instituição de unidade de auditoria interna independente, a fim d 
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auxiliar o sistema a alcançar seus objetivos. 
Do mesmo modo, essas entidades devem guiar suas atribuiçõe 
base nos princípios da Administração Pública, de modo a 
questionamentos na Corte de Contas. Recentemente, o T 
manifestou' exatamente sobre a questão da moralidad 
contratações firmadas por entidade do Sistema S. 
No caso concreto, a Corte de Contas questionou a contr 
realizada pelo Senar/AR-GO. O TCU recomendou, assim, 
Senar avaliasse a adoção do pregão eletrônico em suas contrataçõe 
fim de tornar o processo mais transparente. Além disso, deu ciência 
entidade: 
9.4.1. a contratação de empresas de cujo quadro societário partici 
pessoas físicas com relações de parentesco com empregado 
entidade, ainda que não seja dirigente ou membro da comissão 
licitação, constitui risco à imagem da instituição, pela qual devem zel 
seus dirigentes, e risco de judicialização do certame, em razão d 
suscitar razoável juízo de desrespeito aos princípios da 
impessoalidade, moralidade e igualdade, os quais estão expressamente 
positivados no Regulamento de Licitações e Contratos do Senar, e, 
portanto deve ser devidamente avaliado e considerado quando do 
desenvolvimento do procedimento licitatório, ou de eventual 
contratação direta41  
A manifestação da Corte de Contas é clara no sentido de buscar 
mecanismos de tornar a gestão mais transparente e próxima da 
moralidade pública. Além disso, o TCU identificou a alta rotatividade 
de pessoal, o que "afeta a boa gestão da entidade e, portanto, deve ser 
devidamente avaliado, de modo a diagnosticar as causas e implementar 
medidas tendentes a mitiga-1o". 
No mesmo acórdão, o TCU identificou outros problemas 
operacionais e deu ciência à entidade para que adotem as medidas 
necessárias para solucionar a situação, com destaque também para as 
contratações do órgão. Assim, foram identificadas: 
9.4.5.1. rotinas de autorização para contratação por adesão a Registro 
de Preços não precedida de estudos e análises das vantagens em 
aderir, principalmente quanto ao preço contratado, devendo, dentre as 
medidas preventivas a adotar, serem atendidas as recomendações 
pertinentes da Controladoria Geral da União no relatório de auditoria 
de gestão das contas de 2014;1  
Por fim, identificou falta de elementos, nas prestações de contas do 
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Pronatec e nos relatórios de gestão das prestações de contas ar) ais. 
Pediu, assim, que se observassem os princípios da economicidade, da 
eficiência, da supremacia do interesse público e da prestaç o de 
contas. 

TCU. Processo TC n° 005.815/2015-0. Acórdão n° 2.418/ 
Plenário. Relator: ministro-substituto Weder de Oliveira. 
(Fernandes, j. u. (27 de agosto de 2019). TCU recomenda mais cautè 
compras públicas firmadas por entidades do Sistema (5"'. F 
jusbrasicom.lithttps://jacobyfernandes.jusbrasil.com.br/artigos/  
085631 /tcu-recomenda-mais-cautela-nas-compras-publicas-firmadas 
por-entidades-do-sistema-s?ref=serp) 

Logo, caso haja a desclassificação ilegal da Recorrente e a possi 
contratação da licitante que ficou em segundo lugar, haverá uma séria afronta 
principio retro mencionado, dentre outros. 

V — DO PEDIDO 

Em face do exposto e tendo na devida conta que todas as atividades 
solicitadas no edital referente à fase PoC (Prova de Conceito) foram integralmente 
atendidas pela Recorrente, bem como o seu preço ter sido bem mais baixo que o da 
licitante em segundo lugar, requer-se o provimento total do presente recurso, no 
sentido de reformar a decisão que a desclassificou, com a consequente classificação e 
habilitação da Recorrente, sob pena de nulidade do julgamento ora combatido. 

Entretanto, caso Vossas Senhorias queiram dirimir quaisquer dúvidas 
referentes ao item II, Código 1, do Anexo XVII, do Edital, requeremos diligência, no 
sentido de realizar sessão pública, com o intuito de demonstrar o funcionamento do 
item supracitado, desde que acordado com clareza o tempo de antecedência 
necessário para a preparação da equipe técnica do SESI. 

Outrossim, amparada nas razões recursais, requer-se que essa douta 
Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese desse ato não ocorrer, 
faça o presente recurso subir à autoridade superior, bem como desde já se requer 
diligência junto ao setor de segurança do Sistema FIEP, através das filmagens do 
circuito interno de câmeras de segurança do Campus da Indústria, na Avenida 
Comendador Franco, n° 1341, Jardim Botânico, sala 215 - SENAI, com horário de 
início às 09h00 e término às 18:00 do dia 09 de agosto de 2019, caso não seja dado 
total provimento ao presente recurso. 
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Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

HAPVIDA A 
WELBER MOLLER GU 
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