
RECURSO CONTRA INABILITAÇÃO 

 

Ilustríssimo Senhor Ricardo de Freitas Frateschi Junior, Pregoeiro da Comissão Permanente de 
Licitação do CAU/BR - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 

Ref.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 0001/2014,  

DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR, tipo, MENOR PREÇO 
GLOBAL, objeto, a contratação de empresa para prestação de serviços de Tecnologia da 
Informação para atender às necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR), 
Item Único: Projeto, sustentação, serviço e documentação de sistemas de informação, na 
modalidade Fábrica de Software (FSW), dimensionados pela métrica de ponto de função. 
 
DB1 INFORMÁTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF.04.204.018/0001-66 com registro na Junta Comercial do Paraná NIRE 412044473440, 
e sede na Av. Advogado Horácio Raccanello Filho, nº 5.410, Sobreloja, Sala 1, Zona 7, CEP. 
8720-035, em Maringá - PR, por seu representante legal infra assinado, tempestivamente, com 
fulcro na alínea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666/93, vem à presença de Vossa 
Senhoria, interpor: 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que inabilitou a recorrente, demonstrando 
os motivos de seu inconformismo pelas razões a seguir articuladas: 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A DB1 Informática é uma multinacional de consultoria e desenvolvimento de projetos em TI 
com mais de 10 anos de experiência, oferecendo soluções para pequenas, médias e grandes 
empresas.  
 
Atualmente possuímos filiais em Presidente Prudente (SP) e Hyderabad (Índia).  
 
Nossa missão é: “Empreender soluções globais”.  

20 das 500 maiores empresas do Brasil são clientes DB1. 5 das 10 maiores cooperativas 
agrícolas do pais também são nossas clientes. 

Possuímos uma estrutura voltada para desenvolver a missão de nossos clientes e prover 
excelentes condições de trabalho aos nossos 180 colaboradores.  

Fomos eleitos pelo 5º ano consecutivo pelo GPTW uma das melhores empresas para se 
trabalhar no ramo de TI & Telecom. No ano de 2014 estamos entre as 10 melhores eleitas pelo 
GPTW no Paraná. 

Nossa empresa trabalha com foco em qualidade e excelência. Todo esse trabalho é 
demonstrado pelas premiações: Troféu Bronze (2012 e 2013) no PPRQG (Prêmio Paranaense 
de Qualidade em Gestão), Troféu Prata (2014) no PPrQG com destaque no critério de 
Estratégias e Planos, Prêmio de Excelência em Gestão pelo IBPQ, Prêmio em Excelência em 
Solução pela Assespro, CMMi nível 3.  

 
I – DOS FATOS  



A Recorrente atendendo ao chamado dessa Instituição para o certame licitatório veio 
participar com a mais estrita observância das exigências editalícias. 

No entanto, a douta Comissão de Licitação julgou a subscrevente inabilitada sob a alegação de 
que os documentos encaminhados pela Recorrente contêm inconsistências, conforme 
despacho da comissão técnica, que passa expor: 

1) A documentação encaminhada por e-mail ao Pregoeiro contém inconsistência, a saber: 
 
a) Quanto ao atestado fornecido pela Construtora Marluc, registro que não foram juntadas 
notas fiscais que comprovem os serviços executados descritos no atestado de capacidade 
técnica, embora tal tenha sido feito quanto aos demais atestados, não obstante não fosse 
obrigatório. Sem outros elementos, inclusive as Notas Fiscais, a obrigação da capacidade 
técnica ficou restrita ao extrato do contrato, que não oferece insumos técnicos suficientes 
para a avaliação: (grifou-se) 

i) Para a comprovação das atividades desempenhadas, o contrato da licitante com a empresa 
Marluc se refere a anexos que não constam no documento encaminhado; 

ii) O contrato da licitante com a Marluc Construtora refere-se a um escopo fechado, 
especificando inclusive, em sua cláusula segunda, parágrafo segundo, que quaisquer 
alterações de escopo, mesmo existindo contratação antecipada de banco de horas para 
alteração de escopo. Esta determinação sugere que a execução dos trabalhos não foi realizada 
sob a métrica de pontos de função, o que parece contradizer o atestado assinado pela 
construtora Marluc. 

iii) O contrato da licitante com a Marluc Construtora possui todas as páginas rubricadas e 
carimbadas, à exceção da primeira página, que se encontra apócrifa, coincidentemente sendo 
esta a página que discrimina o objeto em sua cláusula primira. 

iv) O contrato da licitante com a Marluc Construtora é datado de 10 de abril de 2012 pelo 
prazo de validade de 12 meses (clausula 11ª), podendo ser prorrogado por igual período, ou 
seja, válido apenas até 10 de abril de 2014, ao passo que o atestado descreve que os serviços 
foram prestados de 08/2013 a 10/2014. 

b) A nota fiscal da empresa Caiado Pneus refere-se a contrato de Dezembro de 2009, período 
distinto do apresentado no atestado encaminhado pela licitante (08/2012 a 09/2013). 
 
c) Os valores das Notas Fiscais referentes aos serviços descritos nos atestados parecem 
incompatíveis com o volume: 

i) O atestado da empresa Caiado Pneus refere-se à execução de 3.168 (três mil cento e 
sessenta e oito) pontos de função, ao passo que o valor da respectiva nota fiscal é de R$ 
3.668,13 (três mil seiscentos e sessenta e oito reais e treze centavos), o que passa a impressão 
de que a empresa cobrou R$ 1,15 (um real e quinze centavos) por ponto de função. Tais 
valores são incompatíveis com os valores de mercado, o que sugere que o atestado não é 
verídico. 

ii) O atestado da empresa Sancor Seguros refere-se à execução de 5260 (cinco mil duzentos e 
sessenta) pontos de função, ao passo que o valor da respectiva nota fiscal é de R$ 24.315, 48 
(vinte e quatro mil trezentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), o que passa a 
impressão de que a empresa cobrou R$ 4,62 (quatro reais e sessenta e dois centavos) por 
ponto de função. Tais valores são incompatíveis com os valores de mercado, o que sugere que 
o atestado não é verídico; 



d) O serviços discriminados como executados nas notas fiscais parecem diferentes dos 
descritos nos atestados: 

i) O serviço descrito na nota da Sancor Seguros refere-se ao serviço de instalação e 
manutenção em informática, ao passo que o atestado descreve serviços de desenvolvimento e 
Manutenção de Software de Nota Fiscal Eletrônica. Em uma análise simplificada, existem 
sistemas que oferecem NF-e por menos de trinta reais por mês; 

e) A descrição dos serviços prestados e medidos em pontos de função em todos os atestados 
parece majorada. O desenvolvimento do Portal de Corretor, descrito no atestado da Sancor 
Seguros garante o consumo de 5260 (cinco mil duzentos e sessenta) pontos de função, ao 
passo que todo o SICCAU (principal sistema do CAU/BR, que atende a todos os CAU/UF e a 
mais 115 mil arquitetos de todo o pais) foi mensurado oficialmente em 4433 (quatro mil 
quatrocentos e trinta e três) pontos de função; 

f) Os contratos garantem a prestação de serviços não foram encaminhados junto aos 
documentos e atestados. Apesar de não ser obrigatório, seriam deveras importantes para a 
avaliação das afirmações dos atestados; 

g) Não há documento que garanta o relacionamento formal entre a licitante e o Sr. Gustavo 
Siqueira Simões, especialista em análise de pontos de função, cujo certificado foi 
encaminhado. Este fato contraria o item 13.3.2.1 do edital 

Destes pontos, depreendendo que existem graves inconsistências nos atestados e nas demais 
documentações encaminhadas pela licitante, além de indícios de irregularidades. Considero, 
portanto, a INABILITAÇÃO da licitante DB1 INFORMATICA LTDA. 

Encaminho o documento ao pregoeiro para a providencia devidas. 

Assinaturas. 
 

Essa decisão não se mostra consentânea com as normas legais aplicáveis à espécie, devendo 
ser reformada, como ficará demonstrado adiante. 

II – DAS RAZÕES DA REFORMA 

A Comissão de Licitação ao considerar a recorrente inabilitada sob o argumento acima 
enunciado incorreu na prática de ato manifestamente ilegal. 

Senão vejamos: 

De acordo com o Item n° 13.4 do Edital, - dispositivo tido como violado, a licitante deveria 
juntar extrato de contrato, notas fiscais “OU” documentos que os fundamentam. 
 
A licitante em relação referido atestado da Marluc Construtora não juntou as notas fiscais, 
porém apresentou o contrato da prestação de serviço e o atestado de capacidade técnica, que 
são documentos hábeis a fundamentar os trabalhos realizados pela Recorrente, conforme item 
13.4 do Edital de Licitação. Não sendo obrigatória a apresentação da nota fiscal, como 
menciona o Sr. técnico. (Item 1.a, na linha 4 do despacho). 

Segundo o Art. 41 da 8666/93 – “A administração não pode descumprir as normas e condições 
do Edital, a qual se acha estritamente vinculada”. 



Em relação à obscuridade apontada que menciona que a capacidade técnica ficou restrita ao 
extrato do contrato, e que não oferece insumos técnicos para a avaliação. 

O art. 43, §3º da Lei 8.666/93 estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, 
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo”, (...)  

“Para MARÇAL JUSTEN FILHO, "Em primeiro lugar, deve destacar-se que não existe uma 
competência discricionária para escolher entre realizar ou não a diligência. Se os documentos 
apresentados pelo particular ou as informações nele contidas envolverem pontos obscuros  
apurados de ofício pela Comissão ou por provocação de interessados , a realização de 
diligências será obrigatória. Ou seja, não é possível decidir a questão (seja para desclassificar o 
licitante, seja para reputar superada a questão) mediante uma escolha de mera vontade. 
 
Portanto, a realização da diligência será obrigatória se houver dúvidas relevantes"03/12/2014 
AS DILIGÊNCIAS PRODUZIDAS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E A NECESSIDADE DE RESPEITO 
AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA… 

http://www.justen.com.br//informativo.php?&informativo=16&artigo=811&l=pt# 2/5 

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12ª Ed., São 
Paulo:Dialética,2008, p. 556).” 

O referido Edital de Licitação no item 13.9, dispõe que: 

13.9. Conforme art. 43, §3º da Lei nº 8.666/93, os conteúdos dos atestados/declarações 
poderão ser objeto de averiguação pelo CAU/BR, mediante diligências. Nesse procedimento, 
poderão ser exigidos todos os insumos (contratos, ajustes, ordens de serviço, ordens de 
pagamento, notas fiscais, termos de aceite, planilhas, relatórios, gráficos, documentação de 
sistemas e ambiente operacional, sistemas informatizados, base de dados, controle de versão 
e outros) que comprovem a veracidade do conteúdo dos atestados. 

Não há que se falar em obscuridade, ou falta de insumos técnicos suficientes para avaliação, 
tendo em vista que a Licitante possui todas as ferramentas necessárias para seu livre 
convencimento. 
 
Em relação ao item 1. a. i, do despacho supra mencionado, existe termo de confidencialidade 
disposto no corpo do próprio contrato que impede a apresentação do anexo I mencionado, 
por se tratar de informação própria da empresa e que está diretamente ligada ao escopo dos 
trabalhos realizados a ela. 

O item 1.a.ii, do referido despacho menciona que:  

ii) O contrato da licitante com a Marluc Construtora refere-se a um escopo fechado, 
especificando inclusive, em sua cláusula segunda, parágrafo segundo, que quaisquer 
alterações de escopo, mesmo existindo contratação antecipada de banco de horas para 
alteração de escopo. Esta determinação sugere que a execução dos trabalhos não foi realizada 
sob a métrica de pontos de função, o que parece contradizer o atestado assinado pela 
construtora Marluc. 

Trata-se de uma falha interpretativa, pois como podemos observar pela redação da cláusula 
segunda, § 2º do contrato com Marluc Construtora, dispõe que: 



Cláusula 2ª. O escopo do sistema contendo as funcionalidades e suas respectivas horas de 
Documento Funcional, Documento Técnico, Desenvolvimento, Teste, Entrega e Implantação 
será composto conforme tabela contida no ANEXO I. 

(...)  
 
“Parágrafo Segundo: Qualquer necessidade identificada em menos de 60 (sessenta) dias 
anteriores à data de implantação (definida no plano de projeto), será considerada como 
alteração de escopo e deverá ser contratada a parte, mediante ordem de serviço, mesmo 
quando existir eventual contratação antecipada de banco de horas para alteração de escopo”. 
 
O parágrafo segundo é claro no sentido de que: “Qualquer necessidade identificada em menos 
de 60, dias anteriores da data de implantação deverá ser contratada a parte, mediante ordem 
de serviço.” 

Ou seja, em momento algum a redação do parágrafo sugere que a execução dos trabalhos não 
foi realizada sob a métrica de pontos de função, e em nenhum momento o contrato contradiz 
o atestado, apenas sugere que havendo a necessidade de novos serviços estes deverão ser 
contratados à parte através de ordem de serviços que integrarão o contrato como aditivos 
contratuais. 
 
O item 1.a.iii menciona que o contrato juntado não possui sua página 1 rubricada e carimbada, 
sugerindo que por se tratar da página onde consta o objeto do contrato esta teria sido 
alterada. 
 
Trata-se de um erro formal, pois jamais a Recorrente se utilizaria de tal artificio para fraldar ou 
ludibriar o objeto desta licitação. 

A Recorrente já providenciou a assinatura da referida pagina junto ao contratante e a coloca à 
disposição desta Comissão. 

O item 1.a.iv dispõe que o contrato teria sido assinado em 10/04/2012 com vigência até 
10/04/2014, sendo que o atestado emitido aponta que os trabalhos foram realizados entre 
08/2013 a 10/2014. 

Os trabalhos começaram a ser realizados dentro do período de vigência de contrato, todavia, 
em decorrência de motivos particulares do contratante foi concluído após a data de término 
programada. 
 
Isso não interferiu na realização dos trabalhos que estavam sendo realizados, tendo em vista 
tratar-se de empresa particular que não esta sob a égide da legislação e funcionalidade de um 
órgão público. Ou seja, trata-se de relação comercial entre pessoas jurídicas privadas, 
tratando-se de liberalidade entre as partes. Logo, não cabe ser mencionado por esta comissão. 
 
O item 1.b do despacho supramencionado se refere a uma nota fiscal emitida pela empresa 
Caiado Pneus, referente a um contrato de Dezembro 2009 período distinto do apresentado no 
atestado encaminhado pela licitante referente ao período 08/2012 a 09/2013. 

A Recorrente presta serviço à empresa Caiado Pneus desde 2002 até hoje. 

Em atenção a essa exigência do edital, a recorrente apresentou atestado de capacidade 
técnica referente ao período de 08/2012 a 09/2013. 



O contrato de trabalho realizado em 2009 é vigente até hoje, e é composto para realização de 
vários escopos, a realização do escopo licitado se deu na vigência do contrato durante o 
período de 08/2012 a 09/2013. Ou seja, durante todo o contrato de trabalho que é vigente até 
hoje, foram vários escopos realizados e o escopo que interessa ao referido Edital de licitação 
foi efetuado no período mencionado. 

O item 1.c. do despacho menciona que os serviços descritos parecem incompatíveis com o 
volume:  

i) O atestado da empresa Caiado Pneus refere-se à execução de 3.168 (três mil cento e 
sessenta e oito) pontos de função, ao passo que o valor da respectiva nota fiscal é de R$ 
3.668,13 (três mil seiscentos e sessenta e oito reais e treze centavos), o que passa a impressão 
de que a empresa cobrou R$ 1,15 (um real e quinze centavos) por ponto de função. Tais 
valores são incompatíveis com os valores de mercado, o que sugere que o atestado não é 
verídico. 

ii) O atestado da empresa Sancor Seguros refere-se à execução de 5260 (cinco mil duzentos e 
sessenta) pontos de função, ao passo que o valor da respectiva nota fiscal é de R$ 24.315, 48 
(vinte e quatro mil trezentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), o que passa a 
impressão de que a empresa cobrou R$ 4,62 (quatro reais e sessenta e dois centavos) por 
ponto de função. Tais valores são incompatíveis com os valores de mercado, o que sugere que 
o atestado não é verídico; 

Trata-se de erro grave de interpretação.  

As referidas notas fiscais não são referentes a todo contrato trabalho, mas aos trabalhos 
realizados durante um período especifico. 

A forma de se apurar os valores foi errada, pois pegou-se o valor de apenas uma nota fiscal e a 
dividiu por todo trabalho realizado. 

Cada nota fiscal refere-se única e exclusivamente aos trabalhos realizados no mês da sua 
emissão e não a todo contrato. 

Para valorar os pontos de função devem ser consideradas todas as notas referentes a todo o 
contrato de trabalho, ou seja, no caso da empresa Caiado Pneus deve ser considerado R$ 
3.668,13 (três mil seiscentos e sessentas e oito reais e treze centavos) somente referente aos 
trabalhos realizados naquele mês e não o contrato todo. 

No caso da Sancor Seguros, deve ser considerado R$ 24.315,48 (vinte e quatro mil trezentos e 
quinze reais e quarenta e oito centavos) referente somente ao trabalho realizado naquele mês 
e não ao contrato todo, e assim por diante.  

Equivocou-se a comissão em relação aos valores apresentados. 

O item 1.d.i, do referido despacho, fala que: 

d) Os serviços discriminados como executados nas notas fiscais parecem diferentes dos 
descritos nos atestados: 

i - O serviço descrito na nota da Sancor Seguros refere-se ao serviço de instalação e 
manutenção em informática, ao passo que o atestado descreve serviços de desenvolvimento e 
Manutenção de Software de Nota Fiscal Eletrônica. Em uma análise simplificada, existem 
sistemas que oferecem NF-e por menos de trinta reais por mês. 



Absolutamente incongruentes as afirmações referentes ao tópico mencionado, pois como 
pode se observar tanto pelo atestado técnico quanto pela nota fiscal, ambos falam em: 
 
Atestado: “Desenvolvimento e Manutenção do Software PORTAL DE CORRETOR EM AMBIENTE 
WEB, compreendendo etapas elicitação e requisitos”. 

Nota fiscal: “Serviço de Instalação e Manutenção em Informática ref. PORTAL – Fase 2”  
 
Não existe nenhuma menção no atestado da Sancor referente a desenvolvimento e 
manutenção de Software de NF-e. 

Trata-se de uma confusão de interpretação entre os atestados. 
 
Quanto ao item 1.e. do despacho, Não existe embasamento técnico para a afirmação de 
majoração, tendo em vista, que não existe um paradigma comparativo entre os sistemas, 
trata-se de uma inferência errada, ferindo de morte o princípio do julgamento objetivo 
licitatório. 
 
A Comissão menciona o sistema do CAU/BR como exemplo, dizendo que 115 mil arquitetos o 
utilizam, todavia, não demonstra quais são as funcionalidades do sistema, nem qual é a 
operacionalidade do sistema, e nem qual a forma de programação do sistema e etc. Logo a 
informação não pode ser passível de comparação já que não conhecemos o sistema da 
CAU/BR. 
 
A Comissão apenas menciona o sistema sem trazer nem demostrar as diferenças e os atributos 
técnicos entre um e outro, o que é um absurdo. 

O item 1.f, trata que os contatos que garantem os serviços não foram encaminhados junto aos 
documentos e atestados. Apesar de não serem itens obrigatórios. 

Como já fora dito em tópico anterior, o Art. 41 da 8666/93, dispõe: “A administração não pode 
descumprir as normas e condições do Edital, a qual se acha estritamente vinculada”. 

A disposição editalícia é clara, da mesma forma que o próprio técnico da Comissão de licitação 
diz “apesar de não serem obrigatórios”. Não pode a Comissão pedir documentos que não 
constaram das exigências editalícias. 

O Item n° 13.4 do Edital, - dispõe claramente “extrato de contrato, notas fiscais “OU” 
documentos que os fundamentam”. 

Quanto ao item 1.g, do despacho técnico que trata do vínculo empregatício do Sr. Gustavo 
Siqueira Simões, tanto Pregoeiro quanto o edital já responderam ao questionamento. 
 
Assim dispõe o edital: 

13.3.2.1. A empresa licitante deverá comprovar que os profissionais alocados para os serviços 
de preposto, gerência de projetos, análise de requisitos, projeto técnico e metrificação fazem 
parte do seu quadro de pessoal (CLT) e possuem os requisitos obrigatórios relacionados 
abaixo, comprovados por intermédio de contrato de trabalho, diploma, certificado, currículo e 
atestado/declaração de entidade idônea em nome do profissional e da devida comprovação de 
que faz parte da equipe da empresa licitante por meio da apresentação da Relação de 
Empregados (RE) no ato da assinatura do Contrato, tudo de acordo com o prescrito no item 
10.2 do Termo de Referência anexo ao presente Edital 



Em resposta a questionamento realizado durante o processo licitatório o Sr. pregoeiro 
claramente disse, no ato da assinatura do contrato, não existe duvida quanto a isso. 
 
Tais documentos juntados ao processo licitatório, ao revés do decidido pela Comissão de 
Licitação, atende totalmente as exigências do Edital.  

Comprova-se a habilitação técnica Recorrente através dos atestados, e não das notas fiscais e 
contratos, que são apenas documentos acessórios para fundamentar os atestados, e 
comprovar o vínculo da empresa com os fornecedores dos documentos.  
 
Segundo artigo 30 da Lei 8.666/1993 § 3º: “Será sempre admitida a comprovação de aptidão 
através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica 
e operacional equivalente ou superior.” 

Um importante vetor de promoção da isonomia na licitação pública, que também decorre do 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é o princípio do julgamento objetivo. As 
regras previamente postas devem ser autoaplicáveis, dispensando a emissão de juízos de 
valores do Gestor Público. Ou seja, o Gestor Público deve ater-se ao julgamento objetivo de 
acordo com regras estabelecidas pelo órgão em edital.  

Considerações como “Esta determinação sugere” (linha 5 – item 1 – ii do Parecer Técnico), 
“Parecem incompatíveis” (item c – linha 1 e 2 do Parecer Técnico), “o que sugere” (item c.i – 
linha 6 / item c.ii – linha 6 do Parecer Técnico)”, “parecem diferentes” (item d – linha 1), 
“parece majorada” (item e – linha 1 do Parecer Técnico) demonstram a não objetividade no 
julgamento, ferindo o princípio acima mencionado.  

Assim, a tarefa da Administração Pública no trato com o particular frente a uma licitação deve 
ser a de tão somente fazer valer as regras do edital. 

Para a doutrina abalizada de Diogenes Gasparini[3], a conduta da Administração deve ser a de 
simples comparação entre as propostas das licitantes, com base em critérios objetivos fixados 
no edital e nos estritos termos das propostas. Veja-se na dicção do autor: 
 
“Impõe-se que o julgamento das propostas se faça com base no critério indicado no ato 
convocatório e nos termos especificados das propostas. Por esse princípio, obriga-se a 
administração Pública a se ater ao critério fixado no ato de convocação e se evita subjetivismo 
no julgamento das propostas. Os interessados na licitação devem saber como serão julgadas as 
propostas. Logo, os critérios devem estar claramente estipulados no instrumento 
convocatório, sob pena de nulidade, conforme decisão, ainda oportuna, do extinto TFR 
(RDA,157:178). Isso, no entanto, não é tudo. De fato, os critérios de julgamento devem ser 
objetivos, como são o preço, o desconto, os prazos de entrega, de execução e de carência. O 
princípio do julgamento objetivo, previsto no art. 3º do Estatuto federal Licitatório, está 
substancialmente reafirmado nos arts. 44 e 45. [...] é critério objetivo aquele que não exige 
qualquer justificativa ou arrazoado de espécie alguma do julgador para indicar a proposta 
vencedora [...]”. (Direito Administrativo, p. 490/491). (Grifou-se) 

Assim sendo, uma vez que a recorrente provou a regularidade de sua situação, é ilegal insurgir-
se contra os documentos juntados, alegando estarem eivados de vícios, falsidades ou de 
irregularidade propositais. Tais afirmativas podem ser consideradas como injurias caluniosas 
contra esta recorrente. 



Todos os documentos são capazes de demonstrar o cumprimento da exigência legais. 
 
III – DO PEDIDO 

 
Posto isso, requer o conhecimento do presente recurso e que no mérito seja julgado 
procedente, com efeito para reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de 
rigor, admita-se a HABILITAÇÃO da recorrente para participar na fase seguinte da licitação, 
assinando o contrato e realizando o serviço. 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação 
reconsidere sua decisão, e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, 
devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da 
Lei n° 8666/93. 

Termos que 

Pede o Deferimento 

 
Maringá 03 de dezembro de 2014. 
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