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AO MUNICÍPIO DE GUATAMBU/SC 

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES  

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

Ad argumentandum tantum, insta esclarecer que a empresa Acesse Concursos Ltda é empresa 

idônea, capacitada e dotada de know how com experiência no mercado de concursos, por toda a Região Sul e 

Sudeste do país, com mais de 170 processos de seleção já realizados. 

Legalmente constituída e instalada no município de Timbó – SC,  

 

Através do seu representante legal o Sra. LUZIA GERUZA FERREIRA, CPF 035.444.149-37, vem através 

deste, manifestar RECURSO ADMINISTRATIVO referente ao Pregão Presencial 45/2020. 

 

DO FATO 

 
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, declarou vencedora do certame em comento, a empresa AGÊNCIA 

TUBAZUL EIRELI – ME, porém a empresa não apresentou mais de um atestado, apresentando apenas 01 

(um) atestado, bem como não comprovou a inscrição do responsável técnico junto ao Conselho Regional de 

Administração – CRA, descumprindo o item 12.2, especificamente nos incisos XII e XIII, conforme 

demonstraremos a seguir.  

 

DA JUSTIFICATIVA 
 

Primeiramente gostaríamos de esclarecer que o referido processo licitatório é vinculado as leis 8.666/93 e 

10.520/2000, não sendo permitido quaisquer outras formas de entendimentos, sendo obrigação da 

administração pública cumprir rigorosamente as regras expostas no edital, senão vejamos: 

 

Art. 41 da lei 8.666/93: 

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

ao qual se acha estritamente vinculada. 
 

Sendo assim a Administração Pública deve seguir as normas contidas no edital de Pregão Presencial 45/2020, 

sendo a única norma que rege a licitação em comento. 

 

 

 

http://www.acesseconcursossc.com.br/
mailto:contato@acesseconcursossc.com.br


ACESSE CONCURSOS LTDA 
TIMBÓ – SANTA CATARINA 
CNPJ 23.028.069/0001-29 

 
 

 
 

RUA PARÁ 162 – BAIRRO ESTADOS - TIMBÓ – SC - CEP 89120-000 -FONE/FAX 47-3333.1855 
SITE: www.acesseconcursossc.com.br    EMAIL: contato@acesseconcursossc.com.br 

Passamos a observar o art. 3º da lei 8.666/93 e sua redação normativa. 

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

da isonomia, a 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 vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos. (grifos nossos) 

 

Observa-se que o trecho grifado “da vinculação ao instrumento convocatório” se refere ao edital e sendo 

assim a comissão de licitação deve apenas seguir as regras do instrumento convocatório, o qual solicitava a 

comprovação de capacidade técnica, em seu item 12.2, XII da seguinte forma: 

 

XII -Comprovação   de   aptidão   para   desempenho de   atividade   pertinente   

com   a apresentação de atestados de aptidão expedidos por entidades públicas ou 

privadas, para as quais os licitantes tenham executado serviços da mesma 

natureza ao desse certame. (grifo nosso) 
 

 

Senhores, o edital é claro quando se refere a “ATESTADOS” forma descrita para solicitar no mínimo dois 

atestados, visto que o edital é redigido em Língua Portuguesa, a qual possui suas regras de escrita para efetivar 

a comunicação entre o órgão público e seus leitores. Logo podemos entender perfeitamente, que a palavra 

atestados está no plural e deve ser entendido, conforme a gramática da língua portuguesa em: “Classe 

gramatical que expressa a quantidade (mais de um)”. 

 

Assim sendo, fica inquestionável que o edital solicita mais de 01 (um) atestado, não cabendo ao agente 

público mudar as regras do ato convocatório, ou entender de forma diferente do que o exposto no edital, caso 

que ocorreu neste certame, inclusive sendo constatado em ata, com a seguinte redação: “não havendo 

necessidade de apresentação de 02 atestados”. Ora, o próprio pregoeiro afirma na redação da ata, que 

atestados se refere a 02. 

 

Passamos a observar a redação, do referido edital, em seu anexo I, item 3.11, alínea “m” o qual serviremos de 

exemplo para melhor compreensão: 

 
m)  Aplicação  efetiva  das  provas  objetivas  com  a  presença  de  equipe  de 

coordenação proporcional ao número de candidatos; (grifo nosso) 
 

A citação acima se refere a uma das obrigações da empresa vencedora, que deve aplicar “provas objetivas”, 

conforme o entendimento da comissão de licitação, a empresa vencedora poderá então aplicar apenas 01 prova 

objetiva? 

 

Em relação ao descumprimento da empresa em “não comprovar a inscrição do responsável técnico junto ao 

Conselho Regional de Administração – CRA”, queremos esclarecer que a comissão de licitação aceitou a 

indicação do responsável técnico apenas no Certificado de Registro e Regularidade, porém está indicação não 
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indica se o responsável técnico está devidamente registrado no Conselho Regional de Administração – CRA, 

pois a comprovação se faz através de certidão de regularidade, emitida pelo CRA, em nome do responsável 

técnico. 

 

Passamos a analisar o solicitado pelo edital de licitação, referente ao registro do responsável técnico: 

XIII- Indicação  e  comprovação,  através  de  documento hábil(cópia  da  carteira  

de trabalho,  registro  de  empregado,  contrato  de  trabalho  ou comprovação  de  

pertencer  ao quadro  social da  empresa) que possui  em  seu  quadro  

profissional  técnico  responsável inscrito ao Conselho Regional de 

Administração–CRA. (grifo nosso) 

 

Podemos observar que o edital solicitava que o responsável técnico fosse registrado no CRA, sendo assim 

solicitamos através de e-mail ao Conselho Regional de Administração (CRA) a informação sobre qual 

documento comprovava a inscrição do responsável técnico junto ao CRA, como podemos verificar: 

 

Acesse: 

 
Em sex., 8 de jan. de 2021 às 9:03, <contato@acesseconcursossc.com.br> escreveu: 
bom dia. 

Poderiam nos esclarecer uma dúvida? 

1 - Qual documento é necessário para comprovar a inscrição do responsável técnico no CRA? 

att. acesse  

 

CRA 

Em 2021-01-08 10:16, CRA-SC - Letícia - Relacionamento escreveu: 
Bom dia,  
O documento necessário para comprovação do registro do Adm. Felipe junto ao CRA-SC é a certidão de 
registro e regularidade no nome dele, ou seja, a certidão nº 00022/2021 que lhe enviei.  
Atenciosamente, 

 

Adm. Letícia Carminati de Souza 
Coordenadora Relacionamento com os Registrados - CRASC 23514 

Podemos verificar que junto ao CRA órgão registrador dos responsáveis técnicos, que o documento necessário 

é a certidão de registro e regularidade em nome do responsável, no caso da conversa acima, Felipe é o 

responsável técnico da empresa Acesse Concursos LTDA, (CÓPIA DA CERTIDÃO Nº 00022/2021 SERÁ 

ENVIADA JUNTO COM ESTE RECURSO). Sendo assim, como a administração pública, solicitou no ato 

convocatório (edital) a comprovação do registro do responsável técnico, deve este órgão, se preciso for, fazer 

diligência junto ao CRA para verificar qual certidão estão solicitando no edital e não, de forma errônea, 

aceitar outro documento, descumprindo as regras do edital. 

 

Por fim, diante das justificativas apresentadas, podemos verificar que houve dois erros, por parte da comissão 

de licitação, ou seja, aceitar número inferior de atestados solicitado pelo edital e entender de forma adversa ao 

CRA o registro do responsável técnico, da empresa vencedora, por outro documento que não for a referida 

certidão informada pelo CRA. 
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Gostaríamos de acrescentar a este recurso, mesmo que não tenhamos manifestado interesse sobre o 

assunto, mas entendemos ser relevante para a administração pública, os fatos de que: 

• Não encontramos no site da empresa vencedora qualquer informação da empresa ter realizado algum 

processo seletivo, pois no site da empresa existe a informação de que não possui nenhum edital de 

Processo seletivo ou Concurso Público aberto, em andamento, finalizado ou suspenso, informação 

disponível em https://portal.agenciatubazul.com.br/edital anexamos junto a este recurso print da página da 

empresa vencedora. Também não encontramos nenhum registro de processo seletivo realizado pela 

empresa “Tubazul” no site da instituição que emitiu o atestado. 

• Após analisar o contrato social da empresa vencedora, percebemos que no referido contrato não contém o 

objeto de realização de processos seletivos ou concursos públicos, bem como não há o CNAE em seu 

Cartão de CNPJ que registre este serviço, fato que nos passou despercebido na sessão do referido pregão, 

porém também descumpre o edital em seu item 5.1.1 que traz a seguinte redação: 5.1.1 Tenham objeto 

social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

 

DO PEDIDO 
 

A empresa ACESSE CONCURSOS LTDA – ME, vem através deste solicitar a esta insigne Comissão de 

Licitação, que DESABILITE a empresa AGÊNCIA TUBAZUL EIRELI – ME, por não apresentar a 

documentação solicitada pelo edital, conforme justificativas apresentadas acima e DECLARE vencedora a 

empresa Acesse Concursos LTDA.  

 

Certos do deferimento por parte desta comissão, para que não necessite recorrer a órgãos judiciais, 

aguardamos a análise deste.  

 

 

 

TIMBÓ 09 DE JANEIRO DE 2021 
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ANEXO 
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