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RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DE OUTREM 

 

 

Fernandópolis, 19 de Novembro de 2020 

 

 

 

 

 

Ilustríssimo(a) Senhor (a), DD. Presidente da Comissão de Licitação, da Prefeitura 

Municipal de São Simão - GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°035/2020 – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N°411/2020 

 

C 2 CONSULT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº  27.023.345/0001-17, com sede na Rua 

Sergipe, n° 101, Jd. Santa Rita, Fernandópolis-SP – Contatos: 17 99208-7052 e 

email: c2consult@hotmail.com, por seu representante legal infra assinado, 

tempestivamente, vem, com fulcro na alínea  “  a  “, do inciso I, do art. 109, da Lei 

nº 8666 / 93, à presença de  Vossa Excelência, a fim de interpor 

 

 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO,  

 

 

 

 

contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que julgou habilitada a licitante 

EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, CNPJ: 20.306.489/0001-31, apresentando 

no articulado as razões de sua irresignação.  
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I – DOS FATOS SUBJACENTES 

 

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional susografado, 

a recorrente e outras licitantes, dele vieram participar. 

 

 

Sucede que, após a análise da documentação apresentada pelos licitantes, a 

Comissão de Licitação culminou por julgar habilitada a empresa EFICAZ 
GESTÃO EM SAÚDE LTDA ao arrepio das normas editalícias.  

 

 

 

II – DAS RAZÕES DA REFORMA 

 

De acordo com Edital da licitação em apreço, estabelecido ficou, entre outras 

condições EM SEU ITEM “4.7 Não poderão participar deste 

PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas enquadradas nos casos 

a seguir:” 

 
“4.7.1 Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição1; 

empresas que estiverem em recuperação judicial, processo de falência ou sob o 

regime de concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação, Ressalva: É 

possível a participação de empresas em recuperação judicial, desde que amparadas 

com certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a 

interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento 

licitatório nos termos da Lei nº. 8666/1993. (TCU, Ac. 8.271/2011-2ª Câmara, Dou 

de 04/10/2011); 

 

4.7.2 Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

 

4.7.3 Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de 

contratar com este Município; 

 

4.7.4 Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas 

inidôneas ou punidas com suspensão ou impedidas de licitar por órgão da 

Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual 
ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo 

órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 

Para verificação das condições definidas nesta alínea, a Comissão do Pregão, 
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promoverá a consulta eletrônica junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 

e Suspensas-CEIS. 

 

 

Pois em uma simples consulta ao Cadastro nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas, podemos verificar que a empresa EFICAZ está APENADA por órgão 

público conforme imagem abaixo: 

Link: http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis/9218222 
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Aqui podemos observar e fica muito claro, que a empresa EFICAZ, não poderia 

sequer estar participando do processo licitatório. 

 

Ainda, se não fosse o bastante a sanção na esfera FEDERAL, QUE POR SI SÓ, já 

seria suficiente para retirada da empresa do certame, em simples consulta ao 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, podemos verificar 

ainda, mais algumas sanções sofridas pela empresa EFICAZ, O QUE NÃO SERIA 

NENHUMA NOVIDADE, conforme podemos verificar na imagem abaixo: 
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Todas as Sanções abaixo foram devidamente publicadas em DIÁRIO OFICIAL, 

conforme abaixo: 

 

 

 

 

 
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2flegislativ2f

novembro%2f04%2fpag_0142_a8c1ea43e8ed77e662a4d403b8e3c3ad.pdf&pagina=142&data=04/11/2020&c

aderno=Legislativo&paginaordenacao=100142 
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A Comissão de Licitação, sem maiores considerações e após ter conhecimento da 

empresa licitante, acabou por HABILITAR a empresa EFICAZ, reputando cumprida 

a exigência de que se cogita. 

 
Ainda, como se não bastasse o NÃO CUMPRIMENTO AS REGRAS EDITALÍCIAS, 

principalmente em relação ao “Item 4.7 - Não poderão participar deste PREGÃO 

ELETRÔNICO”, a Empresa EFICAZ apresentou DECLARAÇÃO FALSA e assinada 

por seu representante legal, que não cumpre nenhuma sanção. Na tentativa de enganar a 

Comissão de licitações e Prejudicar o certame.  Conforme imagem abaixo: 
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Mais uma vez, considerando a FALSA DECLARAÇÃO, a empresa EFICAZ deixou 

de cumprir mais uma exigência editalícia: 

 

“Item 9.2.10.2 . Declaração do Anexo III – Declaração de não impedimento” 

 

Portanto, além de não poder participar do presente certame, a empresa EFICAZ ao 

tentar fraudar a presente licitação realizando FALSA DECLARAÇÃO, mais uma 

vez não atende aos quesitos do certame, neste caso um item obrigatório para 

HABILITAÇÃO. 

 

Ainda ressaltando os dizeres do “Item 9.4 Qualquer informação incompleta ou 

inverídica constante dos documentos apresentados apurada pelo (a) Pregoeiro 

(a), mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da 

respectiva licitante e envio dos documentos para o M.P.G.O(Ministério Público 

de Goiás), para apuração, se possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e 

seguintes da Lei Federal 8.666/93. “ 

 

 

É sabido de todos que a prova do cumprimento de toda e qualquer exigência 

editalícia deve ocorrer na época oportuna, não podendo relegar-se para o futuro a 

apresentação de documento que deveria integrar à habilitação. 

 

Aliás, o § 3°, do art. 43, da Lei n° 8666/93, deixa patente a impossibilidade de ser 

incluído documento posteriormente à fase apropriada. 

 

 

 

III – DO PEDIDO 

 

De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se o 

provimento do presente recurso, com efeito para que seja  

 

anulada a decisão em apreço, na parte atacada neste, declarando-se a empresa 

EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, CNPJ: 20.306.489/0001-31, inabilitada 

para prosseguir no pleito. 

 

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, observando-se ainda o disposto no § 3° do mesmo 

artigo. 
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Nestes Termos 

 

P. Deferimento 

 

 
Fernandópolis, 18 de Novembro de 2020. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
C 2 CONSULT ENGENHARIA E CONSULTORIA 

Carlos Henrique Fernandes da Silva 
Sócio / Resp. Técnico 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

Rg. 43.813.918-5 / CPF. 222.762.488-40 


