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Ilustríssima Senhora, Kellyane Resplande dos Santos, Presidente da Comissão de 
Licitação Sistema FIETO 
 
Palmas-TO. 

 
Ref. Concorrência nº 001/2020 – SENAI/DR/TO 
 
 
PI – Produtores Independentes de Energia Eireli, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n° 27.746.782/0001-69, situada à Quadra 1.401 Sul, Avenida 
Teotônio Segurado, nº 02, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, por seu representante legal 
infra-assinado, vêm, respeitosamente, à presença de V. Senhoria, apresentar, 
tempestivamente, suas,  
 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO, 
 

 
Interposto pela empresa TSE SOLAR ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., 
com base nas razões a seguir expostas. 
 
 
I – DOS FATOS 
 
Tratra-se de Licitação na Modalidade Concorrência com o nº 001/2020 – 
SENAI/DR/TO, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em engenharia 
para implantação de sistema de geração de energia fotovoltaico para as unidades do 
SENAI CFP Taquaralto e CFP Paraíso, conforme condições constantes neste Edital 
e seus anexos. 
 
A Recorrente inconformada com o julgamento proferido pela Comissão de Licitações 
que resultou em sua inabilitação no certame por não apresentar o Certificado de 
Regularidade do FGTS, alegando que o mesmo se fazia constar nos documentos de 
habilitação apresentados, interpôs recurso administrativo com objetivo de fazer 
reformar o julgamento, no entanto suas alegações não merecem prosperar. 
 
Importante ressaltar que, nos procedimentos licitatórios é comum o inconformismo 
daqueles que sucumbem no curso do processo de escolha da melhor proposta para 
a Administração Pública pelo fato de não atender à totalidade das regras do edital.  
 
 
II – DAS RAZÕES DO RECURSO DA RECORRENTE 
 
A recorrente apresenta sua peça recursal alegando que: 
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1)  A comissão de licitações embasou sua decisão no suposto fato da Recorrente 

não ter apresentado o Certificado de Regularidade do FGTS, deixando de 
atender ao item 6.2.2.5 do edital; 
 

2) Sugere que o Certificado de Regularidade do FGTS fazia se constar 
juntamente com os documentos de habilitação apresentados e que o mesmo 
“foi extraviado na sessão”. 

 
3) Apresenta o Certificado de Regularidade do FGTS anexado ao recurso 

administrativo apresentado, solicitando que a Comissão de Licitações aceite o 
certificado para habilitar a Recorrente no certame. 

 
Em síntese, estas são as alegações da Recorrente TSE SOLAR ENERGY 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., 
 

 
III – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO RECURSO DA RECORRENTE 
 
Primeiramente destacamos que as razões recursais transcritas acima são infundadas, 
sendo perceptível o desespero da recorrente, em obter através dos argumentos falhos 
em seu recurso o que não conquistou na sessão de abertura da habilitação, não 
apresentando o Certificado de Regularidade do FGTS, estando em desacordo com 
o item 6.2.2.5 do edital, e em face ao desespero como é notado nas alegações 
proferidas, pretende confundir a Comissão de Licitações. 
 
É consabido que todo e qualquer processo licitatório realizado pelo SENAI deve ser 
norteado pelos Princípios básicos estampados no caput do Artigo 2º, da Resolução 
nº 473/2011. Senão vejamos: 
 

Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a proposta mais 
vantajosa para o SENAI 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, inadmitindo-se critérios que 
frustrem seu caráter competitivo. 

 
Para o caso concreto, 03 (três) destes Princípios merecem destaque especial. São 
eles: 
 
a) Princípio da Legalidade 
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Nas palavras do célebre doutrinador Hely Lopes Meirelles, “a legalidade, como 
princípio da Administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador está, em 
toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do 
bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido 
e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil, e criminal, conforme o caso”. 
 
Significa dizer que a, se a Lei permite, no caso em tela, a Resolução, que o SESC 
contrate com o ente privado e estabelece um meio formal para isso (que é a Licitação), 
as partes envolvidas (licitantes e SENAI) devem se pautar pelas diretrizes e 
regramentos do edital aprovado para a finalidade específica, eis que se submetem de 
forma adstrita ao certame. 
 
Por isso, caso a Comissão Permanente de Licitação permitisse que a Recorrente 
fosse considerada habilitada, mesmo sem que esta tenha atendido item específico do 
Edital ao qual se submeteu (item 6.2.2.5) o SENAI estaria agindo em descumprimento 
da Lei, com isso, estaria ferindo o Princípio da Legalidade. 
 
Logo, uma vez verificada a falta de preenchimento de requisito específico, correto o 
posicionamento da Comissão Permanente de Licitação de impedir a habilitação da 
Recorrente. 
 
b) Princípio da Igualdade 
 
O princípio da igualdade visa, além da escolha da melhor proposta, assegurar aos 
interessados em contratar com o SESC, igualdade de direitos, proibindo a concessão 
de preferências e privilégios a determinados licitantes. 
 
Esse princípio que está expresso no artigo 37, XXI, da Constituição, veda o 
estabelecimento de condições que implique preferência em favor de determinados 
licitantes em detrimento dos demais. 
 
Caso a Comissão de Licitações não tivesse procedido a análise criteriosa aos 
documentos de habilitação da empresa Recorrente, terminaria por favorecê-la em 
detrimento das demais licitantes. 
 
Por mais que a Recorrente tente argumentar o contrário, a verdade é que ela não 
apresentou documentação condizente com os termos do edital lançado. Exigir 
posicionamento diverso ao que foi tomado, configuraria tratamento desigual, o que 
atentaria contra o Princípio da Igualdade.  
 
Correta, portanto, a decisão da Comissão de Licitações em não permitir que a 
empresa TSE SOLAR ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., permaneça 
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concorrendo com as demais. 
 
c) Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório 
 
O Autor Celso Antônio Bandeira de Mello, observa em uma de suas obras, que este 
Princípio vincula a Administração a seguir, de forma estrita, a todas as regras que 
tenham sido previamente estipuladas para disciplinar e conduzir o certame. 
 
Nessa perspectiva, querer forçar o SENAI em admitir as teses recursais, é o mesmo 
que pedir que este infrinja ao “Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório”, 
o que, obviamente, não é admissível. 
 
Como se sabe, os princípios constituem norma central, valores, relativos a um 
sistema ou instituto jurídico. Por oportuno, cumpre trazer a lume, conhecida lição 
de Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem  

‘(...) violar um princípio é muito mais grave que 
transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao 
princípio implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de 
comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio 
atingido, porque representa insurgência contra todo o 
sistema, subversão de seus valores fundamentais (...)’  

As orientações e Jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre Licitações e 
Contratos são bastante elucidativas no que se refere à necessidade de vinculação, 
não só do certame, mas também do próprio contrato, vejamos: 

“São plenamente vinculados os atos praticados no âmbito 
do procedimento licitatório, uma vez que estes devem 
obedecer às regras definidas na lei e no edital a que estão 
jungidos, não cabendo aos responsáveis deliberadamente 
ignorá-las. Acórdão 6198/2009 Primeira Câmara  

 “A violação de princípios básicos da razoabilidade, da 
economicidade, da legalidade e da moralidade 
administrativa, e a desobediência às diretrizes 
fundamentais da licitação pública, no caso, a isonomia 
entre licitantes, o julgamento objetivo, a vinculação ao 
instrumento convocatório, bem como o caráter 
competitivo do certame constituem vícios insanáveis que 
ensejam a fixação de prazo para exato cumprimento da lei, 
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no sentido de declarar a nulidade do certame. Acórdão 
6198/2009 Primeira Câmara”. 

“O edital é a lei interna do processo de licitação, vinculando 
aos seus termos tanto o órgão licitador como os licitantes. 
Não seria aceitável que o Órgão fixasse no edital a forma 
e o modo de participação dos licitantes e, no decorrer do 
processo ou na realização do julgamento, se afastasse do 
estabelecido. Ou ainda, que aceitasse de apenas um dos 
participantes a apresentação de documentos em 
desacordo com o estabelecido. Acórdão 2211/2008 
Primeira Câmara (Voto do Ministro Relator)”. 

 
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SENAC-
DF 14/2015. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS 
EDITALÍCIOS DE COMPROVAÇÃO DA 
REGULARIDADE FISCAL DA LICITANTE DECLARADA 
VENCEDORA DO CERTAME. OITIVAS PRÉVIAS. 
MANIFESTAÇÕES INSUFICIENTES PARA ELIDIREM 
AS INCONFORMIDADES REPRESENTADAS E 
CONFIRMADAS PELA SELOG. PROCEDÊNCIA DA 
REPRESENTAÇAO. DETERMINAÇÕES. 
COMUNICAÇÕES. 

“Determinar ao Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - Departamento Regional do Distrito Federal 
(Senac-DF), que anule os atos administrativos que 
habilitaram a empresa Smart wave Networks do Brasil 
Ltda. no pregão presencial 14/2015, tendo em vista a não 
comprovação de regularidade fiscal, conforme exigido no 
item 6.1.4, alínea ‘c’ do edital, dando, se entender 
conveniente, prosseguimento ao certame. Acórdão TCU 
7797/2015 – Primeira Câmara”. 

Não assiste razão a RECORRENTE em solicitar a aceitação da inserção do 
Certificado de Regularidade do FGTS, alegando que a Comissão de Licitações 
poderia fazer diligências para comprovar que no momento da licitação a Recorrente 
encontrava-se regular perante o FGTS. 

 
As diligências têm por escopo, o esclarecimento de dúvidas, obtenção de informações 
complementares e saneamento de falhas (vícios e/ou erros), caso não tipificado no 
procedimento em questão, tendo em vista que a RECORRENTE deseja inserir o 
certificado no momento inadequado.  
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No tocante ao propósito de saneamento de falhas, para se avaliar a plausibilidade de 
adoção de diligência é preciso identificar a natureza do vício (ou erro) ou da omissão, 
se “formal”, “material” ou “substancial” e conforme o art. 139 do Código Civil, a não 
apresentação de documentação de habilitação no prazo previsto no edital configura 
ERRO SUBSTANCIAL, não podendo a Comissão de Licitações aceitar documentos 
que deveriam constar inicialmente na habilitação. 

No entanto, conclui-se que o Recurso Administrativo interposto pela RECORRENTE 
é de caráter inteiramente protelatório, apenas revela um latente inconformismo que 
carece de toda e qualquer razoabilidade que o fundamente. Tem como único objetivo 
dificultar e retardar a continuidade dos atos administrativos relativos ao certame 
licitatório em questão, criando o chamado tumulto processual, devendo a autoridade 
administrativa aplicar-lhe as sanções e advertências previstas na legislação de 
regência por sua conduta temerária que, transborda os limites da boa-fé objetiva e da 
lealdade processual. 
 
IV – DO PEDIDO 
 
Em face do exposto, requer-se o provimento da presente impugnação ao recurso, com 
efeito para: 
 

1.  Que seja indeferido o pedido contido no Recurso Administrativo interposto pela 
empresa TSE SOLAR ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 

2. Que mantenha a inabilitação da empresa TSE SOLAR ENERGY COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA., por não atender ao edital em sua integralidade, conforme 
relatado na Ata de Abertura da Sessão. 
 

 
 

Termos em que, pede deferimento. 
 
 

Palmas/TO, 17 de fevereiro de 2021. 
 

 
 
              

PI – Produtores Independentes de Energia Eireli 
CNPJ – 27.746.782/0001-69 

Fernando Luís Correa de Oliveira 
CPF - 043.129.979-00 
Titular/Administrador 
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