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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 

PROCESSO: 2020.01031.002522-85 

 

 

 

TERMO: DECISÓRIO. 

 

FEITO: RECURSO ADMINISTRATIVO. 

 

RECORRENTE: COMERCIAL VP LTDA 

 

RECORRIDO: PREGOEIRO DA AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO-AGEHAB 

 

 

Trate-se de julgamento ao recurso administrativo interposto pela empresa 

COMERCIAL VP LTDA, referente à atos da Sessão Pública do Pregão Eletrônico nº 

014/2021, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES 

DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE PESSOAL, 

DE FORMA PARCELADA CONFORME AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA 

GOIANA DE HABITAÇÃO S/A, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, 

QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES RELACIONADAS NO ANEXO I DO EDITAL. 
 

I – DA ADMISSIBILIDADE 

 

 O critério de aceitabilidade do recurso exige a manifestação imediata e motivada, da intenção 

de recorrer, tão logo seja declarado o vencedor do certame, conforme dispõe o artigo 45 do Decreto 

nº 9.666, de 21 de maio de 2020: 

 

Art. 45. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, no prazo de 10 (dez) minu-

tos, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, hipótese ads-

trita ao pregão eletrônico. 

 

§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deste artigo deverão ser apresentadas 

no prazo de 3 (três) dias em local próprio no sistema eletrônico. 

 

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas con-

trarrazões no prazo de 3(três) dias, contados da data final do prazo do recorrente, 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 

§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção 

de recorrer, nos termos disposto no caput deste artigo, importará na decadência desse 

direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 

vencedor. 

 

§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não 
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podem ser aproveitados 

  

 Assim, a peça recursal apresentada cumpre os requisitos de admissibilidade previstos na 

legislação, pelo que se passa à análise de suas alegações. 

 

 

II – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 

 As razões apresentadas pela licitante RECORRENTE podem ser visualizadas na íntegra no 

portal do Comprasnet (http://www.comprasnet.go.gov.br/), as quais seguem abaixo:  

 

 
A empresa GSI COMERCIO E SOLUÇOES LTDA - CNPJ: 42.452.561/0001-71, 

quanto ao Atestado de Capacidade Técnica o(a) Pregoeiro(a) deve determinar dili-

gência que comprove a veracidade da informação prestada e da presunção de sua 

capacidade técnica para a realização das operações inerentes a este Pregão Eletrô-

nico (Edital 14/2021: item 17.12), tais como: Nota(s) Fiscal(is), Nota(s) de Empe-

nho(s), e outros que julgar necessário. Isto se deve ao fato que verificamos que a em-

presa foi criada recentemente 22/06/2021. Portanto, solicitamos providencia para não 

habilitação da mesma, caso não comprove a capacidade técnica. 

 

 
O proprietário societário da empresa GSI COMERCIO E SOLUÇOES LTDA – CNPJ 

42.452.561/0001-71, cujo CPF é 282.783.051-53 consta como réu em dois processos 

civis e do trabalho no Tribunal de Justiça de Goiás: 5447669-77.2017.8.09.0000 e 

0145042-81.2012.8.09.0051. Constam que o mesmo foi ou continua proprietário de 

outras empresas que participou de licitações com a administração pública e também 

celebrou contratos, cujos CNPJs são: 03.818.333/0001-10 e 34.533.426/0001-22. Ba-

seados nas legislações pertinentes solicitamos a desclassificação/inabilitação da em-

presa GSI COMERCIO E SOLUÇOES LTDA – CNPJ 42.452.561/0001-71. 

 

 

III – DAS CONTRARRAZÕES 

 

 Em sede de contrarrazões, a empresa GSI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA fez algumas 

ponderações para demonstrar que as alegações da recorrente não possuem qualquer amparo legal e 

que a mesma demonstrou claramente a sua má fé e deslealdade no certame com o único intuito de 

tumultuar, senão vejamos: 

 

1. O impedimento de participação no certame é TÃO SOMENTE para as empresas licitantes 

em recuperação judicial ou em processo de falência, ou seja, somente para empresas licitantes 

em recuperação judicial ou em processo de falência, não abrangendo aos proprietários das 

empresas licitantes, vejamos o item 9.5 do edital: 
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    9.5. Qualificação Econômico-Financeira 

A qualificação econômico-financeira será comprovada mediante a 

apresentação de: 

 

a) Apresentação da Certidão Negativa de Falência e Recuperação 

Judicial (ou equivalente, na forma da Lei) expedida pelo Cartório 

Distribuidor da sede da Licitante, com indicação do prazo de 

validade e não havendo somente será aceita com data de emissão 

não superior a 60 (sessenta) dias da data de apresentação da 

proposta. Se a Comarca possuir mais de um Cartório Distribuidor, 

deverá ser apresentada Certidão de todos os Cartórios 

Distribuidores existente na Comarca. Caso a participação no 

certame seja da filial, a Certidão Negativa de Falência e 

Recuperação Judicial deverá ser da filial e da matriz. 

 

2. O Artigo 31, II da Lei nº 8.666/93 deixa claro que o único documento a ser exigido da 

empresa licitante quanto a processos judiciais é o seguinte: 

 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-

financeira limitar-se-á a: 

 

II – certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física. 

 

3. Quanto as alegações de que o proprietário da empresa recorrida, Sr. Gesy Saraiva possuir 

outras duas empresas de sua propriedade, esta informação também não possui qualquer 

relevância ao certame, pois o mesmo pode ter quantas empresas quiser e juridicamente 

possíveis com seu nome, o que não pode é participar no mesmo certame com todas as 

empresas em seu nome, o que não ocorreu, conforme consta na Ata de realização do Certame. 

 

4. E quanto as alegações de diligências do Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela 

empresa recorrida tão somente com o argumento da empresa ser recém criada e sem qualquer 

comprovação, mais uma vez deixa claro que o único intuito da recorrente é tumultuar o 

certame pois não foi justificado o pedido. 

 

IV - DA ANALISE  

 

 O edital do Pregão Eletrônico SRP nº 014/2021 traz no item 5.1 que a licitante deverá 

encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da 

sessão pública. 

 

 O item 2.1 do edital informa que o Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, através 

do sitio www.comprasnet.go.gov.br, no dia 15/10/2021 a partir das 09h00min. 
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 Quanto à documentação de habilitação, vejamos o que diz o edital: 

 

9.1. A documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação econômico-

financeira e regularidade fiscal poderá ser substituída pelo Certificado de 

Registro Cadastral – CRC emitido pelo CADFOR (Cadastro de Fornecedores 

do Sistema SEACS da Secretaria de Gestão e Planejamento – SEGPLAN) do 

Estado de Goiás, em vigência. 

  

 A licitante apresentou o Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CADFOR com o status 

Homologado e situação Regular até 21/10/2021, portanto, dentro do exigido pelo Edital. 

 

 Quanto ao atestado de capacidade técnica, a recorrente solicitou que fosse diligenciado e 

solicitado documentos que comprovassem a sua veracidade, pelo fato da empresa ser recém-criada, 

tais como: nota(s) fiscal(is) e outros. 

 

 Quando da análise da documentação de qualificação técnica, ou seja, atestado de capacidade 

técnica pela área demandante, esta nos informou através do Despacho nº 060/2021-GERAD, que 

entrou em contrato com o Sr. Tulio Luis Pereira – Secretário de Administração da Prefeitura de 

Aragoiânia, através do telefone (62) 99996-2362 o qual informou que a empresa prestou serviços para 

a Secretaria de Educação e que não houve nenhum problema com os materiais entregues. 

 

 A recorrida, quando da apresentação das contrarrazões, juntou a cópia da Nota Fiscal de 

fornecimento dos materiais da Prefeitura de Aragoiânia, com a finalidade de comprovar a veracidade 

do atestado, demonstrando sua qualificação técnica. 

 

A qualificação técnica tem a finalidade de aferir a aptidão técnica do licitante conferindo se-

gurança à Administração Pública de que o mesmo possui pleno conhecimento técnico para a execução 

do contrato, caso se sagre vencedor do certame. 

 

Neste sentido, Joel de Menezes Niebuhr descreve que a “Administração Pública, ao avaliar a 

qualificação técnica dos licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da experiência 

e do aparato operacional suficiente para satisfazer o contrato administrativo. 

 

 

V – DA DECISÃO DO PREGOEIRO 
 

O Pregoeiro no uso de suas atribuições e em obediência a Lei Federal nº 13.303/2016, o 

Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, bem como as regras 

estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 014/2021 e em respeito aos princípios licitatórios, 

em referência aos fatos apresentados e da análise realizada nas razões e tudo o mais que consta dos autos, 

decide:  
 

a) CONHECER do recurso formulada pela empresa COMERCIAL VP LTDA por ter sido manifestada 

no prazo legal logo, conheço-o como TEMPESTIVO. 
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b) MANIFESTAR PELO INDEFERIMENTO do recurso interposto pela empresa COMERCIAL VP 

LTDA, vez que os argumentos trazidos por esta RECORRENTE se mostraram insuficientes para 

comprovar a desclassificação/inabilitação da empresa GSI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA.  

 

c) Ao tempo que submete as razões de decidir acima expostas, à apreciação da Autoridade Administrativa 

Superior, a quem cabe a decisão final, aos termos do art. 59 da Lei 13.303/2016 e artigo 72 do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da AGEHAB. 

 

d) É importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão superior acerca do julgamento 

final, apenas faz uma contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado a este 

processo, fornecendo subsídios à Autoridade Administrava Superior, a quem cabe a análise e posterior 

decisão. 

 

 Goiânia, 26 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

AQUILINO ALVES DE MACEDO 

Pregoeiro da AGEHAB 

 

 

 

 

 

 

   

Assinado eletronicamente/digitalmente conforme Lei nº 17.039-GO e IN. 001/2016

PA
-e.2020.01031.002522-85 D

ocum
ento Publicado D

igitalm
ente na A

gência G
oiana de H

abitação S/A
 em

 28/10/2021 - 00:42:17. V
alidação pelo ID

: 550273



  

 
551819 

 
  

 

Página 1 de 2 

 

Interessado : GERAD - Gerência Administrativa 

Assunto  : Julgamento de Recurso Administrativo 

Processo   : 2020.01031.002522-85 

 

DESPACHO Nº 2357/2021 - PRES – 1. Foi recebido nesta Presidência, para o crivo de 

apreciação, a manifestação do Pregoeiro a respeito do julgamento do recurso interporto pela empresa 

COMERCIAL VP LTDA, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 014/2021, nos termos do Art. 59 da Lei 

13.303/2016 e do Art. 72 do RILCC-AGEHAB. 

 

2. O Pregão Eletrônico nº 014/2021, de que trata o caso em questão, refere-se à seleção de 

empresa especializada na comercialização de produtos de limpeza, copa e higiene para atender demandas 

da Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB, conforme descrição do Memorando nº 0135/2021-

GERAD, de Id: 466705.  

 

3. O Pregoeiro, subsidiado pela análise das razões e das contrarrazões aventadas pelos 

interessados, posicionou-se no sentido de que negar provimento ao recurso interposto pela empresa 

COMERCIAL VP LTDA.  

 

3.1. Para tanto, foi analisada a alegação da recorrente no sentido de que a empresa GSI 

Comércio e Soluções LTDA não preencheria a capacidade técnica exigida para o certame, bem como o 

sócio proprietário seria em réu em processos na Justiça do Trabalho e na Justiça Estadual, além de possuir 

outras empresas participantes de diversas licitações. 

 

3.2. Oportunizando-se o contraditório, a empresa GSI aduziu, em sede contrarrazões, que: 

 

3.2.1. [...] todos os documentos apresentados no certamente, em especial o Atestado de 

Capacidade técnica, são documentos idôneos e que comprovam os requisitos de habilitação e 

classificação da recorrida no certame.; 

 

3.2.2. [...] que o único documento a ser exigido da empresa licitante quanto a processos 

judiciais são aqueles constantes dos Art. 31, inciso II da Lei 8.666/93; 

 

3.2.3. a informação do sócio proprietário possuir outras empresas não possui qualquer 

relevância ao certame, uma vez que o impeditivo – segundo alegado – é o fato das demais empresas 

participarem do mesmo certame, o que não foi caso, segundo informado.  
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3.3. O Pregoeiro, em sua análise, destacou que: 

 

3.3.1.  a empresa GSI apresentou Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CADFOR, 

com status homologado e situação regular até 21/10/2021, preenchendo-se, assim, o exigido no edital 

para habilitação; 

 

3.3.2. foi acatado o pedido de diligência feito pela recorrente, de modo que a unidade 

demandante – por meio do Despacho nº 0602/2021-GERAD – esclareceu que entrou em contato com o 

Município de Aragoiânia, para quem a empresa GSI havia prestado serviços, nos termos da nota fiscal 

apresentada nas contrarrazões.  

 

3.2.2.1. Neste sentido, a Gerência Administrativa relatou que o Secretário de Administração 

do referido município informou que a empresa prestou serviços para a Secretaria de Educação e que 

não houve nenhum problema com os materiais entregues. 

3.4. Por fim, o Pregoeiro concluiu que os argumentos trazidos pela RECORRENTE se 

mostraram insuficientes para comprovar a desclassificação ou inabilitação da empresa GSI COMÉRCIO 

E SOLUÇÕES LTDA. 

 

4. Após análise dos autos, verifica-se a regularidade jurídico-formal do procedimento, o que, 

por si, provê sustentação à motivação apresentada pelo senhor Pregoeiro, razão pela qual acompanho sua 

manifestação sobre o julgamento em tela, nos termos do documento de Id: 550273, dele conhecendo 

para, no mérito, negar provimento ao recurso interposto pela empresa COMERCIAL VP LTDA. 

 

       Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB, em Goiânia, aos 28 dias do mês de outubro 

de 2021. 

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES 

Presidente da Agência Goiana de Habitação S.A. 
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