
 

 
RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA ARF SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO EIRELI 
 
Ilustríssimo Senhora, Tatiana Soares da Silva, Pregoeira do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães. 
 
PROCESSO Nº 028/2021  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021  
MODALIDADE: PREGÃO  
TIPO: MENOR PREÇO 
 
 
A empresa Leandro Lima Assessoria Pública LTDA – ME, com sede 
administrativa na Cidade de Governador Valadares/MG, na Rua Virginópolis, 
nº 87, Bairro Santa Rita, CNPJ: 10.599.583/0001-72, Telefone: :(33)3277-
3816. Representada neste ato por seu proprietário Sr. Leandro de Oliveira 
Lima, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF: nº 046.352.286-90, 
CRC/MG 76.002/O-9, domiciliado e residente na Rua Campos Sales nº 186, 
Bairro Santa Rita, nesta cidade de Governador Valadares. Vem 
respeitosamente e tempestivamente, com fulcro na alínea " a do inciso I, 
do art. 109, da Lei n" 8666/93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de 
interpor 
 
RECURSO ADMINISTRATIVO 
Contra a decisão dessa digna Pregoeira que julgou habilitada a licitante 
ARF SISTEMA DE INFORMAÇÃO EIRELI - CNPJ:01.758.639/0001-01, apresentando 
no articulado as razões de sua discordância. 
 
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 pelo licitante, a 
Pregoeira culminou por julgar habilitada a empresa ARF SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO EIRELI - CNPJ:01.758.639/0001-01, ao arrepio das normas 
edilícias. 
 
II- RAZÕES PARA O PROVIMENTO DO RECURSO 
I –HABILITAÇÃO 
Após aberta a sessão e devidamente credenciadas as licitantes, as 
propostas apresentadas foram ordenadas da seguinte forma: a empresa ARF 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO EIRELI apresentou proposta de R$ 42.000,00(quarenta 
e dois mil reais); LEANDRO LIMA ASSESSORIA LTDA apresentou a proposta de 
R$ 48.000,00 (quarento e oito mil reais); POLO CONSULTORIA E ASSESSORIA 
PUBLICA EMPRESARIAL EIRELI apresentou proposta de R$ 50.400,00(cinquenta 



 

mil e quatrocentos reais) e MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI apresentou 
proposta de R$ 51.600,00(cinquenta e um mil e seiscentos reais). Após a 
fase de lances, a empresa ARF SISTEMA DE INFORMAÇÃO EIRELI foi 
classificada em primeiro lugar com uma proposta de R$ 28.800,00 (vinte e 
oito mil e oitocentos reais). Estando sua documentação habilitatória em 
ordem, foi declarada vencedora do certame.   
 
1- A decisão de classificação da proposta da empresa ARF SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO EIRELI mostra-se equivocada e contrária à normativa de 
regência, pois o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa 
não se encontra devidamente registrado no órgão competente conforme 
Parágrafo 1°Art. 30 da Lei nº 8.666/93. 
 
 No art. 30, § 1º da lei Federal nº 8.666/93 Temos:  
 

Art. 30: A documentação relativa à qualificação 
técnica limitar-se-á a: 
          “§ 1° A comprovação de aptidão referida no 
inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações 
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, limitadas as exigências a: 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)  
Entendemos por tanto que os atestados exigidos no 
item 5.1.2 do edital, deverão ser por força da Lei 
8.666/93 em seu art. 30 § 1º, devidamente registrado 
e chancelado pelas entidades profissionais 
competentes assegurando assim sua legitimidade junto 
à entidade de classe; estando assim em conformidade 
com a exigência da lei apresentada.  
Portanto, a empresa que não comprove ter aptidão em 
execução precedente de Prestação de serviços 
compatíveis em característica volume assemelhado com 
objeto licitado, via de consequência deve ser 
inabilitada. 

 
2-PROPOSTA DE PREÇO  
 Não o bastante, foi contestado em sua cotação para o objeto do edital, 
um valor considerado bem abaixo do valor de mercado, mostrando – se não 
viável. Conforme especificado na Lei 8.666/93, em seu art. 48, incisos I 
e II, estabelece que sejam desclassificadas as propostas que não atendam 
às exigências do ato convocatório da licitação aquelas com valor global 
superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 
inexequíveis. 
 



 

Assim, como já abordado, o lance apresentado pela vencedora do certame 
apresenta valore muito abaixo dos estimados, levando-se em conta os 
valores atuais praticados no mercado pelas demais empresas do ramo 
pertinente ao objeto licitado. 
Nota - se que o valor global de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos 
reais) ofertado pela empresa vencedora empresa ARF SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
EIRELI, deixa dúvida quanto a excussão do serviço descrito no item 1.2 
do ANEXO I do edital. Em se tratando da excussão de várias tarefas 
pertinentes ao objeto e sua complexidade, se mostrando assim um valor bem 
inferior aqueles efetivamente praticados no mercado, há clara afronta ao 
princípio da legalidade da isonomia, já que se opõe necessária 
competitividade dos procedimentos licitatórios. Considerando também a 
distância da sede da licitante vencedora sendo na cidade de Passos/MG em 
relação ao local de prestação do serviço Guanhães/MG; revelando assim 
ainda mais a inexequibilidade das propostas, visto que os custos para a 
execução do contrato se torna inviável. 
 
Ou seja, está mais do que claro que preço apresentado pela licitante 
vencedora não plausível, mostrando-se incompatível com aqueles 
efetivamente praticados no mercado, portanto, manifestamente 
inexequíveis, devendo esta licitante ser desclassificada afastada da 
licitação, conforme preceitua legislação vigente. 
 
III -  DO PEDIDO 
Diante de todo exposto, REQUER que presente recurso seja conhecido, 
julgado procedente para que seja reformada decisão proferida na sessão 
do Pregão presencial 012/2021, para que seja recusada a oferta da empresa 
ARF SISTEMA DE INFORMAÇÃO EIRELI- CNPJ 01.758.639/0001-01; e que seja 
declarada inabilitada; ante ausência de apresentação de documentos em 
desconformidade, por não atender as exigências da Lei n° 8.666/93 como 
descrito acima. 
 
Nestes Termos, pede e aguarda deferimento. 

 
De Governador Valadares para Guanhães/MG, 18 de junho de 2021 

 
 
 
 

LEANDRO LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 
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Sócio Proprietário 
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