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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DE LICITAÇÕES DA AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE TURISMO GRAMADOTUR 

 

 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 001/2023 
 

 

Cenci Comércio de Extintores Ltda, pessoa jurídica de 
direito privado, CNPJ 92.484.575/0001-45, estabelecida à Rua Pinheiro Machado, 3200, na 
cidade de Caxias do Sul - RS, neste ato representada por seu sócio-administrador Márcio 
Mainardo Cardoso, brasileiro, casado, empresário, domiciliado em Caxias do Sul-RS, vem 
respeitosamente até V. Sª, com fundamento no art. 41, § 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93, para 
apresentar, tempestivamente,  

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
frente à aceitação da documentação apresentada pela licitante Chaiane Bohrer Engenharia Ltda. 

 

 

I- BREVE SÍNTESE DOS FATOS 
 

A empresa Cenci Comércio de Extintores participou do 
pregão eletrônico 01/2023, realizado por esta autarquia, cujo objeto é a contratação de empresa 
para a realização de PPCI de eventos organizados pela autarquia, incluindo montagem e 
desmontagem dos equipamentos utilizados. A disputa eletrônica ocorreu no dia 16 de janeiro 
tendo como vencedora dos itens 2 a 5 a recorrida, a empresa Chaiane Bohrer Engenharia, 
inscrita sob o CNPJ 46.207.107/0001-06. 

Inobstante a tempestividade, adentramos no mérito, 
que, em primeiro lugar, este pregoeiro conduziu a licitação em observância a todas aos preceitos 
e normas legais que regem sobre o assunto, pautado pela vinculação às regras previamente 
estabelecidas no edital de licitação, principalmente, em se tratando à observação dos princípios 
básicos da Administração estabelecidos na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02. 

Ao final da etapa de lances, foi solicitado pelo pregoeiro 
a apresentação da proposta com valor final ajustado do licitante detentor do menor preço. A 
proposta foi apresentada pelo licitante, que a anexou via sistema, sendo assim, passível de 
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acesso aos demais licitantes, bem como a documentação de habilitação já incluída. Após o aceite 
da proposta, o pregoeiro abriu espaço para registro de intenção de recurso, o que foi 
manifestado por esta Recorrente. 

 

 

II- DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

A documentação de habilitação solicitada no edital em 
questão segue o que diz a Lei 8.666/93, clara e objetiva, aqui parcialmente transcrita: 

“...  

6.3.6. Qualificação Técnica 

... 

c) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional em nome 
da empresa licitante, emitida por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, de que executou 
satisfatoriamente serviços de PPCI para eventos em 
complexidade similar ao objeto contratado:... 

...” (grifo nosso) 

 

O Anexo I deste Recurso apresenta a inscrição da pessoa 
jurídica que participou deste pregão, Chaiane Bohrer Engenharia Ltda, inscrita sob o CNPJ 
46.207.107/0001-06, enquanto o Anexo II mostra o Atestado de Capacidade Técnica incluído 
como documentação referente ao item 6.3.6 c, pertence a empresa Chaiane Wilirich Bohrer ME, 
que possui o CNPJ 40.498.898./0001-94 (Anexo III). Assim, percebe-se que, apesar da razão 
social ser praticamente a mesma – o que chega a causar certa confusão em sua distinção- o 
atestado pertence a outra empresa. 

Cabe aqui observar que a data de execução do objeto do 
atestado fornecido é anterior à data de abertura da empresa que realmente participou do 
pregão em questão, evidenciando que o documento fornecido pela licitante realmente não lhe 
pertence. O evento ocorreu em março de 2022 e a licitante iniciou suas atividades no final de 
abril. 

É absolutamente clara a descrição do edital quando é 
solicitado o atestado também em nome da empresa, ou seja, da pessoa jurídica que executará 
o serviço; o que não foi feito pela empresa Chaiane Bohrer Engenharia (aquela que, de fato, 
participou deste pregão)!  
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Salienta-se neste ponto a vinculação ao instrumento 
convocatório, que assegura que Administração deve buscar a proposta mais vantajosa dentro 
das regras do edital. Nesse sentido, cabe relembrar a seguinte redação do art. 41 da Lei no 
8.666/1993: 

“a administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada.” 

 

A vinculação se traduz na garantia de que não haverá 
favorecimentos ou direcionamentos nas aquisições feitas pela Administração Pública. Cita-se 
também que esse princípio está ligado ao princípio da legalidade, previsto no caput do art. 37 
da Constituição Federal, bem como na Lei Federal de Processo Administrativo. Denota-se, assim, 
que o princípio da legalidade irradia seus efeitos em todos os atos da Administração, de modo 
que não existe interesse público à margem da lei. De maneira que aceitar documentação de 
habilitação desconforme afronta à legislação. 

 

Sobre o tema, igual orientação pode ser encontrada no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e no Tribunal 
de Contas da União, como será a seguir demonstrado.  

 

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do 
Ministério Público junto ao TRIBUNAL DE CONTAS da União, o instrumento convocatório é a lei 
do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública quanto dos licitantes. 
Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 41 da mesma 
lei que dispõe que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 
qual se acha estritamente vinculada”. (Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416) 

 

O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema 
(por exemplo: RESP 595079, ROMS 17658). No RESP 1178657, o tribunal decidiu: 
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 
EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO 
APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem entendeu de forma escorreita pela 
ausência de cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório é 
resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei 
n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas contidas no edital. 
Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 264), "a cópia 
autenticada da publicação no Diário Oficial da União do registro do alimento emitido pela 
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Anvisa", este deve ser o documento apresentado para que o concorrente supra o requisito 
relativo à qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra 
documentação - protocolo de pedido de renovação de registro - que não a requerida, não supre 
a exigência do edital. Aceitar documentação para suprir determinado requisito, que não foi a 
solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da 
igualdade entre os licitantes.  

 

O TRF1 também já decidiu que a Administração deve ser 
fiel ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (AC 199934000002288): “Pelo 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ´a Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada´ (Lei nº 8.666/93, art. 3º, 
41 e 43, I). O edital é a lei da licitação. A despeito do procedimento ter suas regras traçadas 
pela própria Administração, não pode esta se furtar ao seu cumprimento, estando legalmente 
vinculada à plena observância do regramento”.  

 

O mesmo TRF1, noutra decisão (AC 200232000009391), 
registrou: Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art. 4º [Lei nº 8.666/93], pode-se afirmar 
a estrita vinculação da Administração ao edital, seja quanto a regras de fundo quanto àquelas 
de procedimento. (...) O descumprimento a qualquer regra do edital deverá ser reprimido, 
inclusive através dos instrumentos de controle interno da Administração Pública. Nem mesmo 
o vício do edital justifica a pretensão de ignorar a disciplina por ele veiculada. Se a Administração 
reputar viciadas ou inadequadas as regras contidas no edital, não lhe é facultado pura e 
simplesmente ignorá-las ou alterá-las (...)"(Justen Filho, Marçal; Comentários à lei de licitações 
e contratos administrativos; 8ª ed., São Paulo, Dialética, comentários ao art. 41, pgs. 417/420).  

 

Decisões recentes reforçam essa posição do TCU, como 
se constata no sumário dos acórdãos a seguir transcritos: Acórdão 4091/2012 - Segunda Câmara. 
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO. EXIGÊNCIA DE ATESTADOS 
DE CAPACIDADE TÉCNICA EM PERCENTUAL MÍNIMO DE 50% PARA TODOS OS ITENS LICITADOS. 
ILEGALIDADE. ACEITAÇÃO DE ATESTADOS DOS VENCEDORES EM DESACORDO COM O PRÓPRIO 
EDITAL. MALFERIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA AOS RESPONSÁVEIS. DETERMINAÇÕES. PEDIDO DE 
REEXAME. CONHECIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO Acórdão 966/2011 - Primeira Câmara 
REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PREGÃO ELETRÔNICO. 
CONSTATAÇÃO DE ALGUMAS FALHAS RELACIONADAS À INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO. O 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e o licitante a 
observarem as regras e condições previamente estabelecidas no edital. 

 



 
 

Rua Pinheiro Machado, 3200 – Caxias do Sul – RS 
amandamoschen@gmail.com – (54)32896623/(54)996271320 

5 
 

Por todo o exposto, conclui-se que a Administração 
Pública, no curso do processo de licitação, não pode se afastar das regras por ela mesma 
estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às 
relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento 
isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes do 
edital. 

 

 

III- DO PEDIDO 
 

Ante o exposto, requer que seja completamente deferido 
o presente recurso, aceitas as argumentações aqui demonstradas para que seja inabilitada e 
desclassificada a licitante Chaiane Bohrer Engenharia dos lotes 2, 3, 4 e 5 deste pregão. 

 

 

 

Caxias do Sul, 20 de janeiro de 2023. 

  

 

 

____________________________________________________ 
Márcio Mainardo Cardoso 

CPF 432.967.850-00 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
46.207.107/0001-06
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
29/04/2022 

 
NOME EMPRESARIAL 
CHAIANE BOHRER ENGENHARIA LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R CORONEL NEVES 

NÚMERO 
2072 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
95.607-776 

BAIRRO/DISTRITO 
MUNDO NOVO 

MUNICÍPIO 
TAQUARA 

UF 
RS 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PAULOCON@TCA.COM.BR 

TELEFONE 
(51) 3542-1948/ (0000) 0000-0000 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
29/04/2022 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/11/2022 às 00:16:15 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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                      Atestado registrado no Crea-RS 

 
Atenção: 
 
A autenticidade deste registro pode ser confirmada: 

a) pelo QR Code abaixo; 
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado 

Registrado, informando o nº do selo de segurança; 
c) ou ainda clicando no link abaixo: 

 
http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres 

 
Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da 
respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a 
numeração do(s) selo(s) de segurança. 
 
QR Code: 
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.498.898/0001-94
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/01/2021

 
NOME EMPRESARIAL
CHAIANE WILIRICH BOHRER 03362844030

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CHAIANE BOHRER ENGENHARIA E CONSTRUCOES

PORTE
ME

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
********

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
********

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

 
LOGRADOURO
********

NÚMERO
********

COMPLEMENTO
********

 
CEP
********

BAIRRO/DISTRITO
********

MUNICÍPIO
********

UF
********

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
CHAIABOHRER@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(51) 9710-1080

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
BAIXADA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/04/2022

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
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