
 
 

ILUSTRICIMA SENHORA PREGOEIRA REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE PREFEITURA DE 

OTACÍLIO COSTA 

 

REF.: MODALIDADE- PREGÃO ELETRÔNICO N°005/2021_FMS 

          PROCESSO DE COMPRA LICITATÓRIO N° 007/2021 

 

 

 

 GT SOLAR SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 

29.753.587/0001-91, com sede na Rua Riachuello, 207, 

Bairro Sufiatti, Xanxerê – SC, representada pelo sócio 

proprietário RONALDO ADRIANO ALVES, brasileiro, 

administrador, inscrito no CPF sob o n.º 010.527.119-52, 

residente e domiciliado em Xanxerê – SC, vem, 

respeitosamente, perante a Vossa Senhoria, apresentar 

RECURSO a EMPRESA AIMANT ENGENHARIA LTDA, 

conforme os fatos e fundamentos que passa a expor.  

 

 

 

 

 Em face da decisão que entendeu que o licitante declarado habilitado (Aimant 

Engenharia LTDA) teria cumprido todos os requisitos do edital, o que se verá que foi uma decisão 

equivocada, senão veja-se: 

 

 Fazendo-se valer de seu direito de apresentação de recurso, nos termos do item 10 

deste edital, bem como dos demais dispositivos legais aplicáveis, a ora peticionária apresenta 

seu Recurso Administrativo, com base no que dispões e permite o art. 109 da Lei 8.666/93, pelas 

razões que se passa a aduzir:  

 

 I. DA TEMPESTIVIDADE  

  

 A decisão que declarou habilitada o licitante Aimant Engenharia LTDA e oportunizou a 

possibilidade de recurso aos demais licitantes foi proferido durante o certame realizado no dia 

08/06/2021, terça-feira, junto ao Portal BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. 

 

 Considerando que o prazo para apresentação de recurso administrativo é de 03 (Três) 

dias úteis. 

 

 Assim, tempestiva a apresentação do presente recurso.  

 

 

  

 

 



 
 II. RAZÕES DE RECURSO 

 

 Como dito, houve decisão no processo licitatório que entendeu que o licitante declarado 

habilitado (Aimant Engenharia LTDA) teria cumprido todos os requisitos do edital. 

 

 É de tal decisão que se REQUER A REFORMÁ através do presente recurso, visto que se 

verá pelos fatos e fundamentos ora expostos, que foi uma decisão totalmente equivocada. 

 

 

 III. RAZÕES DE RECURSO – DA NÃO OBSERVÂNCIA A TODOS OS CRITÉRIOS 

CONSTANTES DO EDITAL  

 

 A razão de recurso ora apresentada diz respeito à ausência do preenchimento dos 

critérios e requisitos exigidos pela municipalidade em edital, veja-se:  

 

 Importante transcrever os itens do edital que versam sobre os documentos específicos 

que deveriam ter sido apresentados pela licitante declarada habilitada, sobretudo a vinculação 

dos documentos “Certidão especifica” : 

 

Certidão Especifica/ Certidão Simplificada 

 
 

 

 

 Ocorre, todavia, que se nota claramente que a licitante declarada habilitada 

encaminhou a denominada documentação específica em desconformidade com as Certidões 

solicitadas.  

 

 É de se ver que após análise minuciosa da documentação apresentada, a ora Recorrente 

constatou que a licitante não atendeu aos requisitos exigidos em edital.  

 

 Vemos quais as diferenças entre a Certidão Específica X Certidão Simplificada.  

 



 
 Publicado em 08/04/2021 Conforme art. 95, da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, 

as modalidades de certidões a serem expedidas pelas Juntas Comerciais são: I - simplificada; II - 

específica; e III - inteiro teor. 

 

I – Certidão Simplificada 

A Certidão Simplificada constitui-se de extrato de informações 
atualizadas, constantes de atos arquivados e/ou de arquivos 
eletrônicos, conforme anexo VIII desta Instrução Normativa, abaixo 
especificados: 

I - empresário e suas filiais; 
II - filiais de empresário com sede em outra unidade da federação; 
III - sociedades empresárias, exceto as anônimas, e suas filiais; 
IV - sociedade anônima e cooperativa, inclusive filiais; 
V - filiais de sociedades empresárias, consórcio e cooperativa com 
sede em outra unidade da federação; 
VI - consórcio; 
VII - grupo de sociedades; e 
VIII - EIRELI e suas filiais; 

 

II – Certidão Específica 

A Certidão Específica constitui-se de relato dos elementos constantes 
de atos arquivados que o requerente pretende ver certificados. Na 
certidão deverão ser certificadas as informações constantes do 
pedido, seguidas das referências aos respectivos atos, números e 
datas de arquivamento na Junta Comercial. Havendo alterações 
posteriores de qualquer dos dados especificados na certidão 
específica, esses dados devem ser, também, certificados na própria 
certidão, na forma do parágrafo anterior. 

 

 Nota-se que constam nos documentos da licitante que em seu anexo APENAS a 
Certidão Simplificada.   

 Veja-se o arquivo anexado pela licitante, destacando-se que se trata da Certidão 
Simplificada, apenas: 

 

 

 



 

 

 Não há qualquer documento acostado pela licitante que tenha sido emitido 
exclusivamente sobre a Certidão Específica, pelo que resta claramente descumprida 
exigência literal do edital, e portanto, deve ser reformada a decisão que declarou 
habilitada a licitante Aimant Engenharia LTDA. 

 

 As imagens acima demonstram claramente que as certidões não foram anexadas 
devidamente, o que torna nula a apresentação de referidos documentos, e, por consequência, 
demonstra que a licitante deve ser imediatamente desabilitada do certame, o que requer a ora 
Recorrente.  

 Ato contínuo, deve o Sr. Pregoeiro examinar as propostas ou lances subsequentes, 
verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital.  

 



 
 Através deste também gostaríamos de elencar para a excelentíssima comissão que a 
empresa GREEN POWER SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA, cometeu o mesmo equivoco com 
relação a esta documentação.   

 
 

O PEDIDO 

 

 Diante do exposto, portanto, vem a Recorrente servir-se da presente para REQUERER 

seja conhecido e provido o presente recurso para declarar INABILITADA a licitante Aimant 

Engenharia LTDA. 

  

  

 

Termos em que Pede, 

E Aguarda Deferimento. 

 

 

Xanxerê, 10 de Junho de 2021 

 

 

 

 

________________________________ 

Ronaldo Adriano Alves 

Sócio Proprietário 

CPF n.º 010.527.119-52 
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