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ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA CASA MILITAR - ESTADO DE GOIÁS 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020-SECAMI/GO 
PROCESSO SEI Nº 201900015000906 

 
 
 

A empresa BR MIX Comercio e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ sob o Nº: 
14.972.268/0001-08, com sede, telefone e e-mail descritos no rodapé desta página, doravante 
denominada RECORRENTE, com fundamento nos arts. 5º, XXXIV e LV, “a”, e 37, ambos da 
Constituição da República Federativa do Brasil (CF), combinados com o que dispõe a vigente Lei 
Federal de n. 8.666/1993, em seu artigo 109, I, alínea “a)”, § 2°, e demais legislação vigente 
aplicável à matéria, tendo em vista a Decisão Administrativa exarada por essa Comissão 
Permanente de Licitação, no sentido de declarar HABILITADA a sociedade empresária REAL 
CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ n. 12.576.703/0001-41, 
evidamente qualificada através dos documentos contidos nos autos do processo administrativo 
inerente ao certame supra apontado doravante denominada RECORRIDA, vem, tempestivamente, 
apresentar seu RECURSO ADMINISTRATIVO, contra as referidas decisões, desde já requerendo 
seja esta medida recursal remetida à autoridade que lhe for hierarquicamente superior, caso V. Sa., 
não se convença das afirmações adiante contidas e spont própria, abstenha-se de corrigir a ilicitude 
ora noticiada. 

Com o fim de evitar a propositura de Mandado de Segurança perante o Poder 
Judiciário, em decorrência do crasso equívoco adotado por essa CPL quando da aplicação de regras 
supostamente objetivas contidas nas disposições do Edital de Licitação que regula o presente 
certame, bem como, adoção de critérios subjetivos quando da análise da documentação fornecida 
pela licitante REAL CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA ME, com clara 
afronta aos princípios constitucionais e administrativos que regem – ou ao menos deveriam reger o 
procedimento concorrencial supra apontado, faz-se necessária a correção do Ato Administrativo 
ora atacado, consoante os termos adiante expostos. 

 
1 - A Tempestividade 
 
Como bem tem conhecimento essa Comissão Permanente de Licitação, o 

interregno para a interposição de medida recursal administrativa contra as decisões exaradas em 
procedimento licitatório promovido sob a modalidade Concorrência, não é outro, senão, o lapso 
temporal de 03 (três) dias úteis, contados da data em que se der a divulgação da Decisão 
Administrativa que julgou a fase de habilitação do referido processo concorrencial. 

Tendo em vista que a decisão ora atacada teve sua veiculação em data de 31 
de março do ano em curso, inexiste dúvidas quanto ao termo final do prazo recursal a que se 
encontra essa Comissão Permanente de Licitação compelida a observar, posto que, apenas em data 
de 03 de abril de 2020, encontrar-se-á esgotado o interregno para a apresentação da presente 
medida recursal, razão pela qual é a mesma absolutamente tempestiva, devendo ser recebida e 
apreciada em todos os seus termos, notificando-se os demais licitantes para, querendo, apresentar 
suas correspondentes impugnações. 
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2 - As Consequências Procedimentais Decorrentes do Presente 

Recurso Administrativo 
 
Como bem tem conhecimento essa Comissão Permanente de Licitação, o 

presente Recurso Administrativo encontra-se na Lei Federal de n. 8.666/1993, precisamente em seu 
artigo 109, incisos e parágrafos, dispondo o § 2° de forma clara e objetiva que a interposição da 
presente medida acarreta efeito suspensivo ao processo licitatório, devendo essa Comissão 
Permanente de Licitação processar a pretensão da RECORRENTE quanto à alteração da Decisão 
Administrativa ora atacada e apenas dar prosseguimento ao certame supra apontado após encontrar-
se a matéria tratada nesta medida recursal definitivamente julgada pela autoridade que lhe for 
hierarquicamente superior. 

 
 
3 - O Objeto do Processo Licitatório 
 
Antes de se adentrar ao mérito do presente Recurso Administrativo, faz-se 

mister destacar o objeto que se encontra sendo licitado por essa instituição, com o fim de se 
demonstrar a incompatibilidade com a Decisão Administrativa ora atacada e o objeto que se 
pretende contratar. 

De tal forma, passa a RECORRENTE a destacar o objeto que se busca ver 
contratado: 

 
1. DO OBJETO 
1.1 O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, 
jardinagem, copeiragem, portaria, elevador, manutenção predial, com fornecimento 
de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no 
Palácio Pedro Ludovico Teixeira e suas dependências, Palácio das Esmeraldas e 
Serviço Aéreo do Governo do Estado de Goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
 

 
 

4 - Desantedimento do item 7.7 , “d” do Edital. Não foi 
anexada na Proposta Cópia da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). 

 
Pois bem, o item 7.7 , “d” do Edital exigiu o seguinte: 

 
d) A licitante deverá apresentar com a Proposta de Preços, as Planilhas de Custos e 
Formação de Preços (uma para cada tipo de categoria profissional), conforme 
modelo Anexo II-A, detalhando os custos que compõem os preços propostos para a 
contratação, em consonância com os arts. 44, § 3º e 48, II, da Lei Federal nº 8.666/93. 
A licitante deverá anexar à sua Proposta, cópia da Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria em vigor (...). (Grifado por nós) 

 
Por outro lado, cabe ressaltar que a empresa RECORRIDA não anexou Cópia 

da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), bem como não fez menção e/ou vinculou em sua 
proposta a convenção adotada, descumprindo literalmente o referido item do edital.  

A ausência da CCT não pode ser classificada como mera formalidade, uma 
vez a não apresentação da CCT impede a Comissão de Licitação de avaliar adequadamente a 
porposta. 

Exemplo disso é a resposta dada pela Comissão durante a fase de 
esclarecimentos: 
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05 - A empresa que utilizar convenção diversa será desclassificada? 
R. Não 

 
A resposta proferida pela Comissão de Licitação está em consonância com o 

entedimento do TCU, de que é irregular a licitação obrigar a empresa LICITANTE se vincular a 
uma Convenção Coletiva de Trabalho específica: 

 
“é irregular a vinculação de reajustes salariais a Convenção Coletiva de Trabalho 
específica, sob pena de se incorrer em restrição indevida de licitação, tendo em vista 
a possibilidade de existir mais de uma CCT aplicável à categoria, em consonância 
com os Acórdãos 959/2013-Plenário, 4.589/2015-2ª Câmara e 2.637/2015-
Plenário.” (item 1.6.1.1 do Acórdão nº 2.406/2016, do Plenário) 
 

No mesmo sentido segue outro julgamento do TCU: 
 

TCU – Acórdão nº 369/2012 – Primeira Câmara Acórdão 
1.7. Recomendar à [...] que: 
1.7.1. abstenha-se de indicar, em suas licitações, o acordo ou convenção coletiva de 
trabalho que deverá ser respeitado, não deixando de exigir, de todo modo, que as 
convenções coletivas sejam cumpridas pelos licitantes e/ou contratantes, conforme 
jurisprudência desta Corte de Contas e do Tribunal Superior do Trabalho; (Relator: 
Walton Alencar Rodrigues; Data do Julgamento: 31/01/2012) 

 
Pois bem, havendo a possibilidade de utilização de mais de uma convenção, 

a ausência de apresentação da CCT acarreta em insegurança jurídica para o Órgão 
LICITANTE/CONTRATANTE. 

A Administração Pública deve fiscalizar não apenas o cumprimento, pela 
empresa contratada, das obrigações que esta assumiu em relação à própria Administração Pública, 
mas também o cumprimento, pela contratada, das obrigações trabalhistas em relação aos 
respectivos empregados. 

Assim, o ente público deve, além de fiscalizar o cumprimento das obrigações 
trabalhistas, se cercar de cuidados para que a escolha da empresa contratada recaia sobre empresa 
que tenha idoneidade financeira para arcar com o pagamento das parcelas trabalhistas devidas aos 
próprios empregados. 

Logo, a não apresentação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
permitirá discussões futuras sobre quais obrigações a RECORRIDA está obrigada perante seus 
EMPREGADOS. Quando as regras do jogo estão claras para todos, evita-se conflitos. A empresa 
que atende à CCT adequada, se protege de infrações, multas, passivo de ações trabalhistas, dentre 
outras situações.  

Como a Comissão de Licitação pode avaliar a exequibilidade da proposta 
se não há uma CCT para comparar a planilha que embasa a proposta e direitos e obrigações 
impostas pela desconhecida CCT? 

NÃO CABE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PRESUMIR A 
UTILIZAÇÃO DE UMA CCT OU OUTRA, SOB PENA DE FUTURAMENTE TER QUE 
ASSUMIR OBRIGAÇÕES QUE A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL EXIGE, PORÉM NÃO 
FORAM DEFINIDAS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.  

Resta ainda a ausência de transparência entre os concorrentes, que 
pssuem o direito de conhecer o parâmetro utilizado pelo concorrente, afim de verificar a 
conformidade da proposta. 

Portanto, deve ser entendida por melhor proposta não somente aquela que 
oferecer o menor preço, mas também, e principalmente, a que guardar consonância com os 
requisitos impostos pela Administração como necessários à sua elaboração. Nesse sentido, de nada 
adianta uma proposta que apresente valor reduzido se, na sua elaboração, não foram obedecidos os 
critérios previstos expressamente no edital. 
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Cabe ressaltar que essa insegurança não pode ser mais sanada, pois nessa fase 
poderão apenas ser retificados erros de grafia, erros no produto da multiplicação entre Preços 
Unitários e quantidade, mas não alteração no Preço Unitário. 

Aceitar a inclusão de documentos ou informações nessa fase acarretará em 
que quebra da isonomia, princípio basilar do direito administrativo e dos processos licitatórios. 

Outrossim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório também 
não permite a flexibilização das regras do edital, pois causa tratamento desigual entre os licitantes 
e insegurança jurídica para o ÓRGÃO LICITANTE / CONTRATANTE. 

 
 
5 – Entendimento do TCU sobre a possibilidade de somatório 

de atestados na terceirização de mão de obra 
 
 
A empresa RECORRIDA apresentou atestados para serem somados de 

períodos não concomitantes de prestação de serviços, o que contraria entendimento do TCU. 
Segundo o TCU, a somatório de atestados de capacidade técnica de serviços 

prestados em períodos esparsos não comprova a capacidade da empresa prestar serviços mais 
vultuosos, como é o objeto do contrato em tela. 

O Plenário da Corte de Contas admite a restrição ao somatório de atestados 
para a aferição da capacidade técnico-operacional das licitantes em certame dirigido à contratação 
de mão de obra terceirizada, ao argumento de que a execução sucessiva de objetos de pequena 
dimensão não capacita a empresa para a execução de objetos maiores. Veja-se trechos da decisão: 

 
“[Voto] 
 
(…) 
 
12. Entretanto, o mencionado acórdão não tratou especificamente da possibilidade 
de comprovação da experiência técnica mediante a soma de atestados. É bem 
verdade que, de acordo com a tradicional de jurisprudência desta Corte de Contas, 
em regra, deve haver a permissão de que os requisitos técnicos exigidos em licitações 
públicas sejam comprovados mediante a apresentação de mais de um atestado. 
 
13. Esse entendimento geral, contudo, não afasta a possibilidade de que a restrição 
à soma de atestados ocorra quando o objeto licitado assim exigir. A respeito, o TCU 
manifestou-se mediante o Acórdão 2.150/2008 – Plenário, subitem 9.7.2: 
 
(…) 
 
15. Nas situações de terceirização de mão de obra, como já adiantado, busca-se 
averiguar a capacidade das licitantes em gerir pessoal. Nesse sentido, o seguinte 
trecho do voto condutor do Acórdão 1.214/2013-Plenário: 
 
(…) 
 
16. Sob essa ótica, entendo que admitir a simples soma de atestados não se 
mostra o procedimento mais adequado para se aferir a capacidade técnico 
operacional das licitantes. Isso porque se uma empresa apresenta sucessivos 
contratos com determinados postos de trabalho, ela demonstra ter expertise 
para executar somente os quantitativos referentes a cada contrato e não ao 
somatório de todos. Em outras palavras, a demanda por estrutura 
administrativa dessa empresa está limitada aos serviços exigidos 

simultaneamente, não havendo que se falar em duplicação 



 

Sediada à R 247 QD 35 LT 27 SALA 102, Setor Coimbra, Goiânia-GO, CEP 74.535530  
FONE: (62) 3926-0020 - admflaviogyn@gmail.com 

dessa capacidade operacional apenas porque 
determinado objeto executado em um exercício é 
novamente executado no exercício seguinte. 
 
17. Em suma, não há porque, e aqui divirjo pontualmente da unidade técnica, supor 
que a execução sucessiva de objetos de pequena dimensão capacite a empresa 
automaticamente para a execução de objetos maiores. De forma exemplificativa, a 
execução sucessiva de dez contratos referentes a dez postos de trabalho cada 
não necessariamente capacita a empresa para a execução de contratos 
abrangendo cem postos de trabalho. 
 
18. Não é demais rememorar que a jurisprudência desta Corte, em regra, é 
conservadora no sentido de que a exigência técnico-operacional se limite a 50% do 
objeto contratado. Ou seja, caso o objeto seja dimensionado para cem postos de 
trabalho, as exigências editalícias devem se limitar a cinquenta postos. Desta feita, 
ao se aceitar a simples soma de atestados, estar-se-á se permitindo que uma empresa 
com experiência, ainda utilizando do exemplo anterior, em gerenciar dez postos de 
trabalho assuma um compromisso dez vezes maior com a administração pública. 
 
(…) 
 
20. Exceção a esse entendimento deve ser feita quanto os diferentes atestados se 
referem a serviços executados de forma concomitante. Nessa situação, para fins de 
comprovação de capacidade técnico-operacional, é como se os serviços fossem 
referentes a uma única contratação. Com efeito, se uma empresa executa 
simultaneamente dez contratos de dez postos de serviços cada, cabe a suposição de 
que a estrutura física da empresa é compatível com a execução de objetos referentes 
a cem postos de serviços. Vislumbra-se, inclusive, nessa situação hipotética, maiores 
exigências operacionais para gerenciar simultaneamente diversos contratos menores 
em locais diferentes do que gerenciar um único contrato maior (sempre considerando 
que haja identidade entre o somatório dos objetos desses contratos menores e o 
objeto desse contrato maior).” (TCU, Acórdão nº 2.387/2014, Plenário, Rel. 
Ministro Benjamin Zymler, j. em 10.09.2014) (grifado e negritado por nós) 

 
Portanto, considerando o entendimento do TCU, o somatório de atestados 

para efeito de comprovação de qualificação técnica é possível quando se tratar de EXECUÇÃO 
CONCOMITANTE (AO MESMO TEMPO) DE CONTRATO. 

Trata-se dos casos em que a complexidade do objeto decorre da sua dimensão 
quantitativa, como na terceirização de serviços, por exemplo. Nesses casos, não terá cabimento o 
somatório de atestados de períodos distintos, visto que a execução sucessiva de objetos de pequena 
dimensão não capacita, necessariamente, a empresa para a execução de objetos maiores.  

Por sua vez, a empresa RECORRIDA não apresentou atestados de 
capacidade técnica capazes de comprovar que prestou serviço de forma a fornecer 
concomitantemente  54 funcionários, devendo assim ser INABILITADA. 

 
 

6 – Desantedimento do edital. Atestados incompatíveis com o 
exigido no edital 
 
 

Os itens 11.8.1 e 11.8.1.1 do edital estabelecem o seguinte: 
 

11.8.1 Apresentar para fins de qualificação técnica, no mínimo 01 (um) 
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atestado/declaração fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a licitante já forneceu, satisfatoriamente, na quantidade 
mínima de 50% (cinquenta por cento), de forma pertinente e compatível em 
características do objeto desta licitação. O atestado/declaração deverá conter, no 
mínimo, o nome da empresa/órgão CONTRATANTE e o nome do responsável pela 
emissão do atestado, bem como a descrição clara dos serviços prestados, na forma 
estabelecida no item 14 do Termo de Referência (Anexo 1). Veja modelo no Anexo 
III. Caso a licitante apresente atestado ou certidão expedido por pessoa jurídica de 
direito privado deverá estar com firma reconhecida; 
 
11.8.1.1 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato 
ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, salvo se houver sido 
firmado contrato para ser executado em prazo inferior, devendo ser apresentado 
para tanto a cópia do contrato celebrado, e, caso seja, seus aditivos, bem como as 
respectivas publicações na imprensa oficial, visando se demonstrar o transcurso da 
vigência do ajuste. Preencha a Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa 
Privada e/ou Administração Pública. Veja modelo no Anexo IV. 

 
 
IMPERIOSO, também, AVALIAR CADA ATESTADO, tendo em vista as 

irregularidades que serão apresentadas a seguir. 
Por sua vez, a empresa RECORRIDA apresentou atestados em 

desconformidade com as regras do item 11.8.1.1, o que acarreta na desclassificação da empresa por 
não ter apresentado atestados que totalizem quantidade mínima de 50% (cinquenta por cento), de 
forma pertinente e compatível em características do objeto desta licitação. 

Tendo em vista que a empresa RECORRIDA apresentou diversos 
documentos denominados como atestados, é necessário fazer a análise de cada um separadamente. 

 
 
6.1 - ATESTADO ANAC COM DATA DE 27/06/2014 
 

 
 
 
Em que pese esse atestado conter 23 (vinte e três) funcionários no total, este 
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não pode ser aceito e contabilizado porque, nos termos do item 11.8.1.1, “Somente serão aceitos 
atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de 
sua execução”.  Ou seja, tendo em vista que o contrato n.º 04/ANAC/2014 vigeu entre 24/01/2014 
e 23/01/2015 (vide extrato retirado no site 
compras.dados.gov.br/contratos/v1/contratos?cnpj_contratada=12576703000141), o atestado em 
questão foi emitido durante a vigência do contrato e não tinha decorrido o prazo mínimo de um ano, 
nem siquer (6) seis meeses de execução, devendo então o atestado ser desconsiderado por força do 
item 11.8.1.1, especialmente a parte supra colacionada em fonte itálica.  

Cabe pontuar que o Contrato nº 04/ANAC/2014, gerou mais 2 (dois) atestados 
com período superor a 12 meses, porém com quantidade de  4 (quatro) profissionais, fato que nos 
leva a entender que existe incoerência nos quantitativos informados neste atestado. 

 
Portanto, o atestado emitido pela ANAC em 27/06/2014 deve ser 

descosiderado para fins de habilitação. 
 

6.2 - ATESTADOS ANAC 1 E 2 
 
A empresa RECORRENTE apresentou dois atestados cujo objeto são 03 (três) 

postos de serviço e 01 encarregado geral, o que totaliza 04 funcionários. O primeiro atestado 
emitido em 20/09/2017 e o outro em 23/10/2018. Esses atestados, conforme a regra do edital, podem 
ser considerados porque foram emitidos após vigência de um ano de contrato.  

Porém, os dois atestados se referem ao mesmo Contrato de nº 04/ANAC/2014 
de serviço e somente um deles pode ser contabilizado para a habilitação. Logo, um deles DEVE 
SER DESCONSIDERADO. 
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A seguir, julgado do TCU deixa claro que somente é possível a somatória de 

atestados de capacidade técnica de CONTRATOS DISTINTOS:  
 
“com relação à proibição da soma de quantitativos de contratos distintos, não 

vislumbro prejuízo. É usual o estabelecimento de limites, com o intuito de evitar que 
a adição de quantitativos irrisórios venha a amparar experiência inexistente no 
curriculum do licitante. Apenas excepcionalmente, em razão da natureza dos 
serviços, tal medida poderia ser restritiva.” (Acórdão nº 2.088/2004m Plenário, rel. 
Min. Walton Alencar Rodrigues) 

 
Ou seja, se eventualmente fosse possível a soma de contratos de períodos não 

concomitantes, é necessário que sejam contratos distintos para se averiguar a real capacidade 
operacional da empresa. 
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Enfim, não há dúvidas que um dos dois atestados emitidos pela ANAC com 
04 funcionários deve ser DESCONSIDERADO. 

 
  
6.3 - ATESTADO RESIDENCIAL FLORA PARK 

 
O atestado de capacidade técnica foi emitido apenas 40 dias após o início do 

contrato, o que também contraria o do item 11.8.1.1, “Somente serão aceitos atestados expedidos 
após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução”.  Ou 
seja, o atestado em questão foi emitido durante a vigência do contrato e não tinha decorrido o prazo 
mínimo de um ano. Mesmo que o contrato fosse firmado para periodo especifico de 40 (quarenta) 
dias, obrigatoriamente “devendo ser apresentado para tanto a cópia do contrato celebrado”, 
documento este que não consta do anexo. 

Além disso, há uma grave divergência entre o atestado de capacidade técnica 
e o pedaço/parte do contrato apresentado, o primeiro declara 21 funcionários e o contrato descreve 
11 pessoas. Essa discrepância (diferença de aproximadamente 100%) é bastante questionável e esse 
é mais um motivo para DESCONSIDERAR O ATESTADO. 

Portanto, tendo em vista os dois apontamentos, o ATESTADO 
RESIDENCIAL FLORA PARK DEVE SER DESCONSIDERADO. 

 
6.4 - ATESTADO CORREIOS 

 
O atestado de capacidade técnica emitido pelos Correios é contraditório, uma 

vez que atesta o serviço prestado porém aponta a aplicação de 03 (três) penalidades, o que 
demonstra falhas na prestação dos serviços. 
 

6.5 - ATESTADO RESIDENCIAL SONHO DOURADO 
 
O Atestado emitido pelo Res. Sonho Dourado não possui quantidade de 

funcionários. O atesatdo deve simplesmente declarar, não sendo possível fazer um exercício de 
suposição do número de funcionários. O atestado em análise também não atende as determinações 
editalicias pois não foi apresentada cópia do contrato em consonância com o exigido no Edital: 

 
11.8.1.1 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, salvo 
se houver sido firmado contrato para ser executado em prazo inferior, 
devendo ser apresentado para tanto a cópia do contrato celebrado, e, caso 
seja, seus aditivos, bem como as respectivas publicações na imprensa 
oficial, visando se demonstrar o transcurso da vigência do ajuste 

 
Enfim, desconsiderando apenas os dois atestados da ANAC e do Res. Flora 

park, a empresa RECORRIDA ainda NÃO ALCANÇA O QUANTITATIVO MÍNIMO DE 54 
FUNCIONÁRIOS. 

 
ATESTADOS QUANT. PESSOAS DATA DE INICIO DATA FINAL  FIM VIGENCIA 

ANAC  4 24/01/2014 20/09/2017 XXXXX 
CORREIOS  39 10/02/2014 09/11/2015 11/02/2016 
MTE TO 1 01/11/2013 01/11/2015 XXXXXXX 
TOTAL  44  

 
Se consideramos o entedimento correto de que a somatória de atestados só 

vale para períodos de prestação de serviços concomitantes, sequer o número de 44 (quarenta e 
quatro) e o correto a ser considerado, visto os atestados apresentados.  
 



 

Sediada à R 247 QD 35 LT 27 SALA 102, Setor Coimbra, Goiânia-GO, CEP 74.535530  
FONE: (62) 3926-0020 - admflaviogyn@gmail.com 

7 - R E Q U E R I M E N T O 
 

Assim é que se REQUER que a Comissão Permanente de Licitação proceda 
com a reforma do julgamento administrativo que declarou a licitante REAL CONFIANCA 
ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA ME como regularmente HABILITADA no presente 
certame, tendo em vista os fundamentos acima expostos, e, por consequência, seja a mencionada 
sociedade empresária INABILITADA no processo licitatório supra especificado. 

 
Em sendo indeferido o requerimento acima, REQUER seja o presente Recurso 

Administrativo remetido à autoridade que lhe for hierarquicamente superior, com o fim de exercer 
a análise das questões ora apresentadas e decidir a presente medida recursal em segundo grau de 
jurisdição administrativa. 

 
Pedido Alternativo: 

 
Não sendo acolhido o presente Recurso Administrativo, REQUER se dignem 

essa Comissão Permanente de Licitação e a autoridade que lhe for hierarquicamente superior, de 
extrair cópia de todo o Processo Administrativo inerente ao presente certame, remetendo-as ao 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás. 
 

Goiânia/GO, 03 de abril de 2020 
 

___________________________________ 
BR MIX Comercio e Serviços Ereli. 
CNPJ: 14.972.268/0001-08 
CEO Flávio Ferreira Costa 
CPF: 004.065.211-40 
Fone: 62 – 3926-0020 
Celular 62 – 98310-0300 
admflaviogyn@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


