
 
 

Cidade Universitária Dom Delgado – Prédio Marechal Castelo Branco - PROGF 

Avenida dos Portugueses, 1.966 - São Luís - MA - CEP: 65080-805 

Fone: (98) 3272- 8850 / 3272- 8851 

 
 

Processo n. 23115.001404/2019-47 
 
Assunto: Decisão de Recurso 
 
Referência: PE Nº 02/2019 - Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de gestão na operação, conservação e manutenção 
preventiva e corretiva da embarcação NPE-CM II, com fornecimento de 
suprimentos, peças originais e todos os materiais necessários para atender 
às necessidades da Universidade Federal do Maranhão, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 
 
RECORRENTES:  BRAVO SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA; e 
INTERNACIONAL MARÍTIMA LTDA. 
 

RECORRIDA:  IPOM INSTITUTO DE APOIO PORTUÁRIO, OFF-SHORE 

E MARÍTIMO LTDA 

 
Trata-se de recurso impetrado pelas empresas BRAVO SERVIÇOS 

MARÍTIMOS LTDA e INTERNACIONAL MARÍTIMA LTDA, contra decisão 
do Pregoeiro que a inabilitou a primeira Recorrente e contra a decisão de 
habilitação da empresa Recorrida IPOM INSTITUTO DE APOIO 
PORTUÁRIO, OFF-SHORE E MARÍTIMO LTDA. 

As razões do recurso foram interpostas tempestivamente e 

encontram-se disponíveis no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

II 
RELATÓRIO 

 

De forma sucinta, a Recorrente BRAVO SERVIÇOS MARÍTIMOS 

LTDA sustenta que:  

a- O documento comprobatório de administração de uma empresa é 

o próprio contrato social em clausula especifica sobre sua administração e 

não podemos inovar, em uma interpretação avulsa, e afirmar que o 

documento de comprovação de administrador da empresa seja um RG ou 

CNH etc, pois estes documentos tratam-se de documentos de identificação 

de uma pessoa física e não de comprovação de administração de uma 

empresa, bem como o edital não exige documento de identificação dos 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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administradores da empresa, sendo assim não há possibilidade de 

inabilitação da pessoa jurídica, por não apresentação de documento de 

identificação. 

b - Os Atestados de Capacidade Técnica atendem ao Edital, pois 

sequer o objetivo dos serviços chega próximo a manutenção, 

operacionalização etc de qualquer tipo de laboratório, e sim são serviço de 

manutenção, operacionalização em uma embarcação, o objeto da licitação 

trata-se serviços em um navio, e não em seu laboratório, pois são 

profissionais totalmente diferenciados, a exigência de experiência em uma 

embarcação que possua um laboratório incorre no direcionamento da 

disputa, e vai de encontro aos entendimentos da similaridade de objetos já 

discutidos pelos Tribunais. 

c - Quanto a Habilitação da empresa IPOM INSTITUTO DE APOIO 

PORTUARIO, OFF-SHORE E MARITIMO LTDA, a mesma não encontra-se 

de acordo com as exigências editalícias, pois no Atestado de Capacidade 

Técnica emitido pela empresa SERV PORTO não há descrição dos 

serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como não há nome 

dos profissionais responsáveis técnicos e sequer seus registros junto ao 

CREA, dados que por conta editalícia são obrigatórios. Ademais, no 

atestado de Capacidade Técnica emitido pela UFMA também não há nome 

dos profissionais responsáveis técnicos e sequer seus registros junto ao 

CREA, dados que por conta editalícia são obrigatórios. 

d - A empresa IPOM INSTITUTO DE APOIO PORTUARIO, OFF-

SHORE E MARITIMO LTDA apresenta como seu responsável técnico o 

Engenheiro Naval LEONARDO TRINDADE DE OLIVEIRA, mas nenhum 

dos registros de seu acervo técnico junto ao CREA-MA atendem ao exigido 

em Edital, pois não são relativos à execução dos serviços que compõem as 

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, 

quais sejam, serviços de manutenção em embarcações e seus 

componentes, máquinas, motores e equipamentos. 

e - O Balanço Patrimonial apresentado para a presente licitação 

enviado pela empresa IPOM INSTITUTO DE APOIO PORTUARIO, OFF-

SHORE E MARITIMO LTDA, não atende a norma legal, pois o mesmo não 

possui TERMO DE ABERTURA E TERMO DE ENCERRAMENTO, sendo 

assim a empresa descumpre o item 10.4.2 do Edital e, portanto, não 

atende à qualificação Econômica Financeira. 
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Ao fim, a Recorrente requer seja a mesma declarada habilitada e a 

Recorrida inabilitada. 

De igual modo, a empresa Recorrente INTERNACIONAL MARÍTIMA 

LTDA alega de forma sucinta que: 

f - Na Planilha de Formação de Preços da Recorrida, a soma dos 

itens 3 (Serviço de Tripulação Permanente) e 4 (Serviço de Tripulação 

Eventual – 90 dias) enseja no montante de R$ 2.222.000,00, destacando 

que a Recorrida deverá fornecer mão de obra em conformidade salarial 

como acordo coletivo de trabalho MA000179/2016, conforme item 4.4.21.3 

do Edital. Assim, a recorrente sustenta que a licitante IPOM não atendeu 

ao Edital, posto que os valores não são compatíveis com o salário da 

categoria, bem como a mesma não apresentou apresentando nenhum 

instrumento de acordo ou convenção coletiva que ampare a utilização de 

salários menores. Acrescenta ainda que há de considerar os benefícios dos 

funcionários na ordem de R$ 2.020,28 por mês, no que considera que a 

Recorrida não atendeu os parâmetros do item 4.4.21.3 do Edital e sua 

proposta se mostra inexequível. 

g - A ausência de fundamentação clara sobre a decisão tomada pela 

UFMA em homologar a documentação trazida pela empresa IPOM deve 

impor sua nulidade, uma vez que viola texto expresso da Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro. 

h - Observando o atestado técnico operacional, resta patente que o 

mesmo não atende o item 10.5.2.2 do Edital, pois não possui dados do 

responsável técnico, não possui quantitativos e nem mesmo registro no 

CREA. 

i - Não foi atendido o item 10.5.3 do Edital, ao passo que, foi 

apresentado pela Licitante IPOM uma relação de ART’s geradas pelo 

CREA/PA do profissional, porém, sem nenhum atestado anexado. E, ainda, 

os documentos apresentados não guardam qualquer relação com o objeto 

licitado no que tange a Manutenção Preventiva e Corretiva. 

j - O atestado fornecido pela empresa SERVIPORTO não indica 

profissional responsável e não atende nenhum item pertinente ao Edital 

quanto aos serviços executados. 

k - De forma surpreendente, a licitante que ofertou o menor preço 

(empresa Bravo) foi desclassificada após inúmeros adiamentos e estudos 
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da documentação, muito embora, com relação a empresa IPOM tal cautela 

não mostrou a mesma isonomia, pois, caso a documentação fosse 

analisada com rigor, com toda certeza, ensejaria na desclassificação da 

mesma. 

Ao fim, a Recorrente requer seja declarada a desclassificação da 

Recorrida. 

Em sede de contrarrazões, a empresa Recorrida, IPOM INSTITUTO 

DE APOIO PORTUÁRIO, OFF-SHORE E MARÍTIMO LTDA, aduz que: 

l - A IPOM não só já apresenta comprovada excelência de trabalho 

com o objeto licitado como apresenta certidão negativa de débitos 

trabalhistas. Essa última soma-se aos inúmeros itens que a empresa 

Recorrente (BRAVO) não apresentou (10.2 do edital) e só reforça a 

legalidade e precisão da decisão recorrida. 

m - Ao submeter sua proposta assume inteira responsabilidade por 

quaisquer erros e omissões que venham a ser detectados, podendo sofrer 

todas as penalidades legais caso não cumpra o objeto licitado. A 

administração deve buscar o princípio da eficiência e o lance da empresa 

habilitada apresenta estrito cumprimento do princípio da eficiência pois 

garante o melhor serviço com o menor preço. 

n - A empresa habilitada não só apresentou todos os certificados 

necessários como apresenta certificados no mesmo objeto licitado. 

o - A empresa habilitada disponibilizou no SICAF- Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores, certificados que comprovam 

sua habilitação técnica, jurídica e financeira. 

É o relatório. Passo a analisar. 

 

III 
FUNDAMENTAÇÃO 

 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 

Passando à análise do mérito, há de se examinar ponto a ponto 

todas as fundamentações presentes nas razões recursais em paralelo com 

as contrarrazões apresentadas. Vejamos: 
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a - Da carência do documento comprobatório de seus 

administradores. 

O Decreto nº 5.450/2005, que regulamenta o pregão na forma 

eletrônica, estabelece no art. 3° o seguinte: 

Art. 3º  Deverão ser previamente credenciados 

perante o provedor do sistema eletrônico a 

autoridade competente do órgão promotor da 

licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio 

e os licitantes que participam do pregão na forma 

eletrônica. (grifei) 

§ 1º  O credenciamento dar-se-á pela atribuição de 

chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

§ 2º  No caso de pregão promovido por órgão 

integrante do SISG, o credenciamento do licitante, 

bem assim a sua manutenção, dependerá de 

registro atualizado no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF. (grifei) 

[...] 

§ 6º  O credenciamento junto ao provedor do sistema 

implica a responsabilidade legal do licitante e a 

presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes ao pregão na forma 

eletrônica. 

Assim, a Recorrente BRAVO foi considerada, a princípio, 

credenciada pelo sistema para participar da etapa de lances por possuir 

chave de identificação e de senha de acesso ao sistema eletrônico 

COMPRASNET, tanto que chegou a ofertar o menor preço e foi a primeira 

empresa convocada para enviar proposta e documentos de habilitação. 

Entretanto, considerando que a UFMA é um órgão integrante do 

SISG, quando da análise da habilitação da licitante faz-se necessário 

considerar que a manutenção do credenciamento da mesma depende do 

registro atualizado no SICAF, como destacado acima. 
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Por seu turno, o SICAF possui 06 (seis) níveis de cadastramento, 

sendo que o credenciamento constitui o primeiro nível do cadastro e busca 

atender ao previsto no §2º, do art. 3º, do Decreto nº 5.450/2005 

supratranscrito. 

O cadastramento nos níveis II, III, IV, V e VI suprem as exigências 

dos arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/1993. Os níveis II, III e IV cumprem os 

requisitos da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista, 

prevista no arts. 28 e 29. Já o cadastramento no nível V supre a exigência 

do inciso I do art. 30. O nível VI atende as exigências dos incisos I e II do 

art. 31, respectivamente a qualificação técnica e a qualificação econômico-

financeira. 

Nesse contexto, o § 1º, do art. 6º da Instrução Normativa nº 3, de 26 

de abril de 2018, aduz que: 

Art. 6º O cadastro no Sicaf abrange os níveis: 

I – credenciamento; 

II – habilitação jurídica; 

III – regularidade fiscal federal e trabalhista; 

IV – regularidade fiscal estadual, distrital e municipal; 

V – qualificação técnica; e 

VI – qualificação econômico-financeira. 

§ 1º A documentação exigida para cada nível de 

cadastramento encontra-se prevista no Manual do 

Sicaf, disponível no Portal de Compras do Governo 

Federal. (grifei) 

§ 2º Os documentos apresentados digitalmente no 

registro cadastral são de responsabilidade do 

interessado, que responderá nos termos da 

legislação civil, penal e administrativa por eventuais 

inconsistências ou fraudes. (grifei) 

Veja-se que o Manual do Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF estabelece que para o cadastramento do Nivel I - 

CREDENCIAMENTO a sociedade empresária limitada deve DECLARAR 
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em campo próprio do sistema a Inscrição CNPJ; o CPF do(s) dirigente(es), 

sócio(s); o CPF dos cônjuges/companheiros(as) do(s) dirigente(es) e 

sócio(s), quando for o caso; o RG dos cônjuges/companheiros(as) do(s) 

dirigente(es) e sócio(s), quando for o caso; e o Contrato Social e suas 

alterações, bem como deverá REALIZAR UPLOAD DOS DOCUMENTOS 

Cédula de Identidade sócio(s); Certidões de Casamento, de União Estável 

do(s) dirigente(es), sócio(s); e Prova de inscrição no Cadastro de 

Contribuintes Estadual ou Municipal, se houve (vide p. 16). 

O Manual do SICAF estabelece ainda (vide p. 16) que para o Nível II 

– HABILITAÇÃO JURÍDICA, o licitante deverá REALIZAR UPLOAD DOS 

DOCUMENTOS Contrato Social e suas alterações. 

Assim, primeiramente cumpre destacar que a disposição 

sequenciada dos níveis de cadastramento no SICAF não é obra do acaso, 

mas segue a cronologia imposta pela Lei Geral de Licitações, como já 

aclarado anteriormente, cuja hierarquia dos níveis cadastrais permite uma 

análise lógica e o julgamento objetivo por meio da análise documental. 

Em seguida, importa registrar que a recorrente BRAVO possuía 

pendências de cadastramento nos níveis I – credenciamento; II – 

habilitação jurídica; III – regularidade fiscal federal e trabalhista; V – 

qualificação técnica; e VI – qualificação econômico-financeira. 

Ademais, o subitem 10.3.3 do Edital, em conformidade com a Lei em 

vigor, determina que a licitante deveria encaminhar, para fins de habilitação 

jurídica, o ato constitutivo ou equivalente acompanhado de DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DE SEUS ADMINISTRADORES e não de documento 

comprobatório de administração de uma empresa, como redigiu a 

Recorrente. 

Ora, aqui não há qualquer excesso nesta exigência, pois deve-se 

interpretar o art. 37, XXI, no sentido de que, quanto às exigências de 

qualificação técnica e econômica, somente serão admissíveis aquelas 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Outras 

exigências poderão ser validamente efetivadas (tais como as atinentes à 

habilitação jurídica e regularidade fiscal) (Marçal Justem Filho, 2014). 

Acrescenta-se ainda que a redação do subitem 10.3.3 do Edital é a 

mesma proposta pela Comissão Permanente de Modelos de Licitações e 

Contratos – CPMLC, da Consultoria Geral da União - CGU, vinculada à 

Advocacia Geral da União - AGU, cujos modelos disponibilizados para a 
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confecção de minutas de editais e anexos são utilizadas por todos os 

órgãos da Administração Pública Federal. 

Neste sentido, Marçal Justem Filho (2014, p. 547) ensina que "a 

habilitação jurídica - objeto do art. 28 desta Lei - é pressuposto inafastável 

de qualquer contratação - mesmo fora do âmbito da Administração 

Pública. Constitui pressuposto de existência e validade do ato jurídico". 

Nos parece óbvio que há necessidade do Pregoeiro ter acesso aos 

documentos dos sócios e dirigentes, vez que nem mesmo nos contratos 

privados mais banais de uma empresa deixa-se de exigir que o ato 

constitutivo e suas alterações venha acompanhado do documento de 

identificação de seus administradores, pois enquanto o(s) primeiro(s) 

documento(s) nomeia quem são os sócios, dirigentes e estabelece os 

limites de suas atuações, o segundo identifica a pessoa física que fora 

nomeada, permitindo assim a validação dos dados e, portanto, apurar a 

sua legitimidade para praticar os atos jurídicos em nome da pessoa 

jurídica. 

Desta maneira, caso o nível I do SICAF estivesse regular, os 

documentos dos sócios e dirigentes anexados ao SICAF já seriam 

automaticamente utilizados para fins de análise e conferência com o 

Contrato Social e suas alterações quando da verificação da habilitação 

jurídica da licitante, em atendimento ao subitem 10.3.3 do Edital e ao 

Princípio do Julgamento Objetivo. 

O Decreto nº 5.450/2005, tratando das obrigações do licitante, aduz 

que: 

Art. 13.  Caberá ao licitante interessado em participar 
do pregão, na forma eletrônica: 
I - credenciar-se no SICAF para certames 
promovidos por órgãos da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional, e de órgão ou 
entidade dos demais Poderes, no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, que tenham 
celebrado termo de adesão; 
 
 
 

_________________________ 

Justen Filho, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. --16. ed. rev., atual. 
e ampl.. --São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014. 
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II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente 
por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando 
for o caso, seus anexos; 
 
[...] 

 

A prova da habilitação jurídica corresponde à comprovação de 

existência, da capacidade de fato e da regular disponibilidade para 

exercício das faculdades jurídicas pelos licitantes. Somente pode formular 

proposta aquele que possa validamente contratar. As regras sobre o 

assunto não são de Direito Administrativo, mas de Direito Civil e Comercial. 

Não existe discricionariedade para a Administração Pública estabelecer, no 

caso concreto, regras específicas acerca da habilitação jurídica. Mais 

precisamente, a Administração deverá acolher a disciplina própria quanto 

aos requisitos de capacidade jurídica e de fato, dispostos em cada ramo do 

Direito. (Marçal Justem Filho, 2014) 

Não há dúvidas que no Direito Civil e Comercial o entendimento e 

praxe relativos à habilitação jurídica de uma sociedade empresária em 

qualquer negócio jurídico faz-se com a apresentação do ato constitutivo e 

suas alterações acompanhado do documento de identificação de seus 

administradores. 

Contudo, admitindo-se que há entendimentos no sentido de que, na 

habilitação jurídica, a exigência que se faz não diz respeito a documentos 

de identificação dos administradores ou dos sócios, mas apenas 

documento comprobatório dos administradores (documento no qual se 

esclareçam quem são tais pessoas), deves-se ter clareza que isto só 

ocorre porque tais documentos já deveriam estar disponíveis desde o 

credenciamento, o que não ocorreu neste caso. 

De todo o exposto, observa-se que mesmo que por hipótese viesse 

prevalecer aqui o entendimento da Recorrente, de que a habilitação jurídica 

da empresa deve ser feita, apenas, com a apresentação do ato constitutivo 

e suas alterações, devidamente registrada na repartição competente, resta 

claro que a carência na apresentação da documentação dos sócios e 

dirigentes viola o disposto no § 2º, do art. 3º, do Decreto nº 5.450/2005, 

que determina que o credenciamento do licitante, assim como a sua 

MANUTENÇÃO, dependerá de registro atualizado no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. 



 
 

Cidade Universitária Dom Delgado – Prédio Marechal Castelo Branco - PROGF 

Avenida dos Portugueses, 1.966 - São Luís - MA - CEP: 65080-805 

Fone: (98) 3272- 8850 / 3272- 8851 

 
 

A falta de apresentação desta documentação também resulta no 

descumprimento de uma condição de participação no certame, nos termos 

dos arts. 6º e 9º, da Instrução Normativa nº 3/2018 c/c o subitem 5.1 do 

Edital, o qual estabelece que poderão participar do Pregão os interessados 

que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º 

da IN SLTI/MP nº 2, de 2010. 

Desta forma, caso a Recorrente não fosse inabilitada, seria 

antes desclassificada. 

Por outro giro, conforme Alteração Contratual nº 10 apresentada 

pela Recorrente, datada de 02 de agosto de 2018, houve uma alteração 

societária e a sociedade empresária limitada foi tornada UNIPESSOAL 

(único sócio). 

Assim, por força do inciso IV, do art. 1.033 do Código Civil de 2002 

(Lei 10.406/02), caso não reconstituída a pluralidade de sócios, no prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias, ocorre a dissolução da sociedade. 

Pois bem, ocorre que em 11 de fevereiro de 2019, data em que a 

Recorrente fora convocada para envio da proposta juntamente com a 

planilha de formação de preços e os documentos de habilitação, já haviam 

se passado 193 (cento e noventa e três) dias desde que a sociedade 

havia se tornado unipessoal (único sócio). 

Ou seja, a última alteração contratual que sanearia a questão da 

carência de pluralidade societária NÃO FOI ENVIADA e, por esta 

razão, PERMANECESSE AINDA A INABILITAÇÃO JURÍDICA da 

Recorrente por NÃO APRESENTAR a necessária alteração contratual 

exigida em Lei, na qual deveria constar a COMPROVAÇÃO DE SEUS 

ADMINISTRADORES ELEITOS, após ter sido reconstituída a 

pluralidade de sócios exigida em Lei para as sociedades empresárias 

limitadas. 

Vale ressaltar que, até o presente momento, em consulta à base de 

dados da Receita Federal, a sociedade permanece unipessoal (único 

sócio), mesmo já tendo ultrapassado mais de 210 (duzentos e dez) dias 

desde a última alteração da composição societária. 
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b - Dos Atestados de Capacidade Técnica da Recorrente 

BRAVO. 

Esta questão já havia sido enfrentada em sede de Impugnação 

interposta exclusivamente pela mesma empresa BRAVO, ora Recorrente, a 

qual alega mais uma vez que "sequer o objetivo dos serviços chega 

próximo a manutenção, operacionalização etc de qualquer tipo de 

laboratório, e sim são serviço de manutenção, operacionalização em uma 

embarcação, o objeto da licitação trata-se serviços em um navio, e não em 

seu laboratório, pois são profissionais totalmente diferenciados, a exigência 

de experiência em uma embarcação que possua um laboratório incorre no 

direcionamento da disputa". 

O Navio de Ensino e Pesquisa Ciências do Mar II, objeto deste 

certame, é um "Laboratório de Ensino Flutuante" dotado de equipamentos 

científicos das áreas de acústica, química, física, biológica e geológica, 

além da engenharia de pesca altamente tecnológicos, que muitas vezes se 

integram com a navegação e o próprio funcionamento do navio. 

Por esta razão, o Edital estabeleceu no subitem 10.5.2.1, para fins 

de comprovação de capacitação técnico-operacional, que a parcela de 

maior relevância é relativo à manutenção corretiva e preventiva de, no 

mínimo, um NAVIO DE ENSINO E PESQUISA. 

Ainda em sede de Impugnação, foi esclarecido que atividade 

pertinente não é atividade idêntica ou igual, mas EQUIVALENTE, ou seja 

que tem a mesma natureza e a mesma complexidade, que é similar, que 

apresenta o mesmo nível de dificuldade ou de complexidade técnica. 

No mesmo sentido, a Súmula 263 do TCU estabelece que "Para a 

comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde 

que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação 

da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 

características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção 

com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado " 

A discricionariedade da Administração, na inexistência de texto legal 

taxativo, fica, tão somente, à escolha dos meios por intermédio dos quais o 

interessado provará sua capacidade técnica, financeira e jurídica, como é o 

caso de nossa legislação. Entretanto, especificando a Administração os 

documentos que deverão ser apresentados, vincula-se inteiramente. Ao 
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examinar a habilitação, deverá fazê-lo de acordo com o preestabelecido no 

edital (Maria Adelaide de C. França, 2010). 

Assim, foi definido de forma objetiva as parcelas de maior relevância 

e valor significativo do objeto a ser contratado, considerando sobretudo a 

necessidade de fazer a manutenção de equipamentos e componentes de 

pesquisa e ensino que denotam especificidades distintas de uma 

embarcação mercantil comum. 

Ademais, a Recorrente parece confundir a natureza desta 

contratação que em verdade é uma solução consoante na prestação de 

serviços de engenharia e NÃO um serviço de fornecimento de mão de obra 

com dedicação exclusiva, pois afirma que "trata-se serviços em um navio, e 

não em seu laboratório, pois são profissionais totalmente diferenciados". 

Nada é mais equivocado! 

Sequer há obrigação de que a tripulação alocada pela contratada 

seja sempre a mesma justamente por esta NÃO ser uma contratação de 

fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva. 

Veja-se que a responsável por gerir, operar e manutenir a 

embarcação com todos os seus componentes (incluindo os laboratórios, 

areas de convivência como cozinha e sala de estar, etc), bem como suprir 

as necessidades operacionais para o regular funcionamento do navio é da 

empresa contratada, que deverá utilizar de seus quadros funcionais para 

execução do contrato, não se limitando esta obrigação à tripulação que 

eventualmente tiver sido designada para uma determinada viagem. 

c - Dos Atestados de Capacidade Técnica Operacional 

O Referido Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa 

SERV PORTO não trata da parcela de maior relevância deste certame e, 

portanto, não foi com base neste documento que o Pregoeiro acompanhou 

o Parecer Técnico da área demandante para declarar a Recorrida 

habilitada. 

 

 

_________________________ 

França, Maria Adelaide de C. Comentários à Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública 
(incluídas a Lei das Parcerias Público-Privadas (Lei n.11.079, de 30-12-2004, e a Lei de Improbidade 
Administrativa — Lei n. 8.429, de 2-6-1992) / Maria Adelaide de C. França. – 6. ed. rev. e atual. – 
São Paulo : Saraiva, 2010. 
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De outro modo, conforme o Parecer Técnico da área demandante, o 

Atestado de Capacidade Técnica emitido pela própria UFMA atende 

plenamente às exigências do Edital, pois trata-se de serviço prestado no 

embarcação da UFMA, o Navio de Ensino e Pesquisa Ciências do Mar II, 

objeto deste certame. 

Ademais, a licitante Recorrida encaminhou o Atestado de 

Capacidade Técnica acompanhado do Contrato de Prestação de Serviços, 

no qual é possível extrair informações adicionais para diligenciar a 

compatibilidade do atestado com as parcelas de maior relevância. 

Em que pese no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela 

UFMA (mesmo órgão licitante) não constar nome do(s) responsável(is) 

técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no 

CREA, como bem observou as empresas Recorrentes, esta informação 

pôde ser sanada em sede de diligência. 

Primeiro porque a Recorrida encaminhou os contratos de prestação 

de serviços e consultoria técnica firmados entre a mesma e o Engenheiro 

Naval, Sr. Leonardo Trindade De Oliveira, juntamente com a Certidão de 

Acervo Técnico - CAT contendo 115 páginas, emitido pelo CREA. 

E segundo, porque também foram enviados Anotações de 

Responsabilidade Técnica - ART emitidas pelo CREA-MA em nome do Sr. 

Leonardo Trindade De Oliveira (Engenheiro Naval) e do Sr. Landrin Sandin 

Gonçalves de Oliveira Filho (Engenheiro Mecânico e Engenheiro de 

Segurança no Trabalho), demonstrando o vínculo contratual com a 

empresa Recorrida. 

Assim, Nos termos do subitem 25.7 do Edital, o desatendimento de 

exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

Ora, neste caso o Pregoeiro cumpriu seu dever de promover 

diligência para sanar eventual ausência de informação exigida pelo Edital, 

em especial quando trata-se de diligência sobre documento emitido pelo 

próprio órgão licitante. Neste sentido é também a jurisprudência do TCU: 

É irregular a inabilitação de licitante em razão de 

ausência de informação exigida pelo edital, quando a 

documentação entregue contiver de maneira implícita 
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o elemento supostamente faltante e a Administração 

não realizar a diligência prevista no art. 43, § 3º, da 

Lei 8.666/93, por representar formalismo exagerado, 

com prejuízo à competitividade do certame. (Acórdão 

1795/2015 – Plenário) 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

É irregular a desclassificação de empresa licitante por 

omissão de informação de pouca relevância sem que 

tenha sido feita a diligência facultada pelo § 3º do art. 

43 da Lei nº 8.666/1993. (Acórdão 3615/2013 – 

Plenário) 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de 

disposições legais ou editalícias, especialmente 

dúvidas que envolvam critérios e atestados que 

objetivam comprovar a habilitação das empresas em 

disputa, o responsável pela condução do certame 

deve promover diligências para aclarar os fatos e 

confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de 

base para a tomada de decisão da Administração (art. 

43, § 3º, da Lei 8.666/1993). (Acórdão 3418/2014 – 

Plenário) 

 

d - Dos registros no acervo técnico profissional do Engenheiro 

Naval relativos à Capacidade Técnico-profissional 

O inciso I, do § 1º do Art. 30,  da Lei 8.666/93 disciplina específica e 

exclusivamente a capacitação técnica-profissional. Ou seja, proíbe que a 

experiência anterior exigida dos profissionais seja restringida através de 

quantitativos, prazos e assim por diante.  

A capacitação técnico-profissional consiste em o licitante dispor, de 

profissionais titulares de experiência anterior na execução de objeto 

similar ao licitado. 

Não foram estabelecidos no Edital quantitativos mínimos de 

experiência relativos à capacitação técnico-profissional, ou seja, bastava 
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apresentar apenas uma comprovação, por meio de Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica 

- RRT, relativa à execução dos serviços que compõem as parcelas de 

maior relevância técnica, quais sejam, serviços de manutenção em 

embarcações e seus componentes, máquinas, motores e equipamentos. 

Ao contrário do que alegam as Recorrentes, a Certidão de Acervo 

Técnico - CAT do Engenheiro Naval, Sr. Leonardo Trindade De Oliveira, 

contendo 115 páginas, apresenta várias Anotações de Responsabilidade 

Técnica - ART compatíveis com o exigido em Edital, dentre as quais no 

destacamos as seguintes: 

Número da ART: 220352 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE 

REFORMA REPARO DE BALSA PARA TRANSPORTE DE CARGA 

GERAL " L.B.II" NO STALEIRO IMPERADOR/AGRONAVE, EM 

DECORRÊNCIA DE OCASIONADA PELA FALHA NO CARREGAMENTO/ 

DECARREGAMENTO DA BALSA. 

Número da ART: 220356 - ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE 

OBRA DE ALTERAÇÃO/REPARO: - SOLDAGEM DE ELEMENTOS 

ESTRUTURAIS E TROCA DE CHAPS E PERFS; - PINTURA DO CASCO, 

REPARO DE CHAPS E PERFS; - LIMPEZA/ESGOTAMENTO DAS 

AGUAS DOS PORÕES DA BALSA " GONSALVES I". 

Número da ART: 220357 - ORIENTAÇÃO TECNICA E ANALISE DE 

CONFORMIDADE REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO ALTERAL 

DOS ITENS DE ESTRUTURA, MAQUINAS E QUIPAMENTOS, SISTEMA 

DE PROPULSÃO E DEMAIS SISTEMAS DE EMBARCAÇÃO "AMAZON 

STAR" - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM GERAL. 

Número da ART: 251618 - ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE 

OBRA DE REPARO DA CHAPA DA ANTEPARA DE COLISÃO DE VANTE 

DO NAVIO "N/V ANASTASIA" DO ARMADOR " EUROCARRERS". O 

SERVIÇO TAMBÉM INCLUI REPAROS NAS REGIÕES ADJACENTES A 

ANTEPARA SUPRACITADA. 

Número da ART: 248430 - ART REFERENTE AO DESEMPENHO 

DE CARGO E FUNÇÃO COMO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA 

NA AREA DE ENGENHARIA NAVAL. 

Número da ART: 259069 - ART REFERENTE A VERIFICAÇÃO E 

CORREÇÃO DAS NÃO-CONFORMIDADE DOS PLANOS E 
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DOCUMENTAÇÃO TECNICO DA EMBARCAÇÃO FLUVIAL PARA 

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS "LADY ZITA", DE ACORDO COM AS 

NORMAS DA AUTORIDADE MARITIMA NORMAM 02. 

Número da ART: 259071 - ART REFERENTE A VERIFICAÇÃO E 

CORREÇÃO DAS NÃO-CONFORMIDADES DOS PLANOS E 

DOCUMENTOS TECNICOS DA EMBARCAÇÃO FLUVIAL PARA 

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS "B/M COMANDANTE MARCOS", DE 

ACORDO COM AS NORMAS DE AUTORIDADR MARITIMA NORMAM 02 

Portanto, consideramos plenamente satisfeitos a comprovação da 

capacidade técnico-profissional da Recorrida. 

e - Da qualificação Econômica Financeira da Recorrida 

A recorrida possui cadastro no SICAF regular, atualizado e com 

certidões dentro do prazo de validade. 

Conforme subitem 10.9 do Edital, a comprovação da regularidade 

fiscal e trabalhista, da qualificação econômico-financeira e da habilitação 

jurídica, conforme o caso, poderá ser substituída pela consulta ao SICAF, 

nos casos em que a empresa estiver habilitada no referido sistema, 

conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 11.10.10. 

No mesmo sentido, o Decreto nº 5.450/2005, que regulamenta o 

pregão na forma eletrônica, estabelece no Parágrafo único do art. 14 que 

poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF a documentação 

exigida para atender à habilitação jurídica, à qualificação econômico-

financeira, à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da 

seguridade social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e à 

regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for 

o caso. 

Portanto, sequer a Recorrida tinha a obrigação de encaminhar o 

Balanço Patrimonial e o Termo de Abertura e Termo de Encerramento, pois 

todos os documentos já haviam sido encaminhados, verificados e validados 

previamente pela equipe técnica do atual Ministério da Economia, que 

agregou as funções do antigo Ministério do Planejamento, quando da 

validação do SICAF, bem como os documentos já estavam disponíveis 

para consulta do Pregoeiro eletronicamente. 
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f - Do preenchimento da Planilha de Formação de Preços da 

Recorrida 

Ab initio, é importante perceber que não é necessariamente o objeto 

do contrato que define a condição do serviço como contínuo ―COM‖ ou 

―SEM‖ dedicação exclusiva de mão de obra. Tal enquadramento é 

condicionado pelo modelo de execução contratual.  

Um mesmo serviço pode, dependendo da forma de execução, ser 

classificado como sendo com dedicação exclusiva de mão de obra ou sem 

dedicação exclusiva de mão de obra. 

Neste caso NÃO está sendo licitado serviço com dedicação 

exclusiva de mão de obra, podendo o prestador dos serviços alocar a 

mesma mão de obra nas suas diversas atividades, NÃO estando sequer 

obrigada a encaminhar a mesma tripulação sempre que a embarcação for 

realizar uma viagem. 

O Navio de Ensino e Pesquisa Ciências do Mar II possui autonomia 

de apenas 12 (doze) dias de navegação, considerando a capacidade 

máxima de tripulantes. Entretanto, como se sabe, por razões de segurança, 

a Capitania dos Portos nunca autoriza os 12 (doze) dias de navegação. 

Autoriza no máximo 10 (dez) dias, considerando a margem de segurança 

de 02 (dois) dias conforme disposto nos normativos da Marinha do Brasil. 

Além disso, por tratar-se de embarcação vinculada a unidade de 

ensino e pesquisa, devemos considerar os períodos de férias de duas 

vezes ao ano para alunos e professores. 

Ou seja, o serviço de operação do navio em mar aberto será 

executado conforme a demanda das IES, mas pela própria dinâmica 

informada acima não faz sentido a disposição diária de todos os 

trabalhadores da empresa contratada, pois restariam ociosos considerando 

que a efetiva execução da atividade contratada será realizada, apenas, 

quando provocada a demanda. 

O mesmo ocorre em relação às manutenções que são periódicas 

(preventivas) ou esporádicas (corretivas), mas não exigem dedicação 

exclusiva de mão de obra. 

Assim, o licitante vencedor deve apurar em sua planilha de custos 

apenas o valor do custo de mão de obra relativo proporcionalmente ao 
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tempo estimado em que estes profissionais estarão alocados no Navio de 

Ensino e Pesquisa Ciências do Mar II a serviço de empresa. 

Ad argumentandum tantum, ainda que fosse configurado e 

cabalmente demonstrado erro no preenchimento de planilha, o mesmo não 

seria motivo suficiente para afastar a Recorrida. Isto porque a finalidade da 

licitação, entre outras, é ―garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e 

a promoção do desenvolvimento nacional‖ (art. 3º, caput, Lei nº 8.666/93). 

No pregão, a planilha de custos e formação de preços deve ser 

entregue e analisada no momento da aceitação do lance vencedor, em que 

poderá ser ajustada, sempre que possível, para refletir corretamente os 

custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço 

proposto. 

Assim, mesmo que fosse comprovado eventuais erros no 

preenchimento da Planilha, os mesmos não seriam motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta se a Planilha pudesse ser ajustada sem a 

necessidade de majoração do preço ofertado (vide item 7.9 do Anexo VII-A, 

da IN 05/2017). 

Em sede de Contrarrazões, a Recorrida manteve firmemente sua 

proposta pelo valor total global proposto, tendo afirmado ainda que "ao 

submeter sua proposta assume inteira responsabilidade por quaisquer 

erros e omissões que venham a ser detectados [...] e o lance da empresa 

habilitada apresenta estrito cumprimento do princípio da eficiência pois 

garante o melhor serviço com o menor preço." 

Vale destacar que a Recorrida não foi a única licitante a propor lance 

próximo a R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil), pois a 

Recorrente BRAVO chegou a ofertar lance ainda menor. 

Demais disso, a jurisprudência do TCU é firme quanto a presunção 

relativa de inexequibilidade. Vejamos: 

Pregão para contratação de serviços: por constituir 

presunção relativa, suposta inexequibilidade de 

proposta comercial de licitante não autoriza imediata 

desclassificação, excetuando-se situação extremas 

nas quais a Administração Pública se veja diante de 

preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 
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(Acórdão n.º 2068/2011-Plenário, TC-015.709/2011-6, 

rel. Min. Augusto Nardes, 10.08.2011) 

g - Da ausência de fundamentação clara sobre a decisão de 

classificação e habilitação da Recorrida. 

Neste ponto, nos parece que a Recorrente INTERNACIONAL 

MARÍTIMA age como quem bate os pés por querer algo, de modo a 

barafustar-se neste certame para encontrar, por qualquer razão que lhe 

pareça conveniente, uma saída para o ímpeto de lograr seu intento. 

Ora, é certo que devem ser observados os princípios básicos 

norteadores dos procedimentos licitatórios públicos, dentre os quais 

destacamos aqui o Princípio do Julgamento Objetivo, o Princípio da 

Vinculação ao Instrumento Convocatório e o Princípio da Publicidade. 

O primeiro impõe que o administrador deve observar critérios 

objetivos definidos no ato convocatório para julgamento da documentação 

e das propostas. 

O segundo, obriga a Administração e o licitante a observarem as 

normas e condições estabelecidas no ato convocatório. Nada poderá ser 

criado ou feito sem que haja previsão no instrumento de convocação. 

E o terceiro significa que qualquer interessado pode ter acesso às 

licitações públicas e ao respectivo controle, mediante divulgação dos atos 

praticados pelos administradores em todo procedimento de licitação. 

Dito isto, temos que em 18.02.2019 o Pregoeiro registrou em Ata a 

seguinte mensagem: "Srs. Licitantes, após a análise da documentação, 

e considerando o parecer técnico favorável emitido pela área 

demandante desta contratação, a proposta foi aceita e a licitante I P O 

M INSTITUTO DE APOIO PORTUARIO, OFF-SHORE E MARIT, 

CNPJ/CPF: 06.926.948/0001-59, foi habilitada para este certame." 

Ora, se após a análise de toda documentação a proposta foi 

considerada aceita e a licitante Recorrida habilitada é porque, atento ao 

Princípio do Julgamento Objetivo durante a referida análise, a proposta 

atendeu por estar logicamente adequada a todos os critérios técnicos 

exigidos no Edital e seus anexos, bem como os documentos de habilitação 

estavam regulares e em conformidade com a Lei e demais exigências 

Editalícias, ou seja, proposta e documentos de habilitação estavam em 

conformidade e vinculados aos termos do instrumento convocatório. 
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Ademais, tal decisão foi tomada com base em Parecer Técnico 

emitido pela área demandante da licitação, como consta consignado em 

Ata por mais de uma vez. 

O referido Parecer Técnico que fundamentou a decisão do 

Pregoeiro, além de constar nos autos que foram franqueados para consulta 

de quaisquer interessados, também foi publicado na site da UFMA, junto 

aos demais documentos que acompanham a publicação do Edital de 

licitação, atendendo plenamente ao Princípio da Publicidade e dando a 

mais ampla publicidade e acesso possível à fundamentação que motivou a 

decisão do Pregoeiro durante o certame. 

Acrescenta-se ainda que, em campo próprio do sistema 

Comprasnet, relativo ao motivo, quando da realização do aceitação da 

licitante Recorrida, em que pese a estreita limitação de caracteres neste 

campo do sistema, o Pregoeiro registrou em apertada síntese que foi 

"emitido parecer técnico favorável emitido pela área demandante 

desta contratação." 

Por outro giro, o art. 38, inc. VI da Lei nº 8.666/93 prevê que o 

processo administrativo de contratação pública deve ser instruído, entres 

outros documentos, com ―pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a 

licitação, dispensa ou inexigibilidade‖. 

Neste sentido, o próprio TCU já decidiu inúmeras vezes que há 

responsabilização solidária do emissor de pareceres técnico-jurídicos, já 

que a manifestação do setor técnico fundamenta a decisão do 

administrador (vide Acórdãos nos 462/2003 e 147/2006, ambos do 

Plenário. Acórdão n.º 1337/2011-Plenário, TC-018.887/2008-1, rel. Min. 

Walton Alencar Rodrigues, 25.05.2011). 

Assim, é no mínimo desarrazoado, para não dizer mais, a alegação 

de que a aceitação e habilitação realizados pelo Pregoeiro carecem de 

motivação. 

Aceitar este argumento para convocar a Recorrente, cuja proposta 

supera a da vencedora em mais de R$ 1,3 milhões, seria como culpar o 

vento pela desordem feita, quando foi o próprio acusador quem deixou as 

janelas abertas. 
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Neste pregão, venceu a proposta de menor preço que atendeu 

objetivamente ao que fora exigido no Edital, e este foi claramente o motivo, 

cuja sua exteriorização levou a Administração a praticar o ato. 

h - Dos Atestados de Capacidade Técnica Operacional 

Matéria já analisada. Vide item "c". 

i - Dos registros no acervo técnico profissional do Engenheiro Naval 

relativos à Capacidade Técnico-profissional 

Matéria já analisada. Vide item "d". 

j - Do Atestado de Capacidade Técnica Operacional emitido pela 

empresa SERVIPORTO 

Matéria já analisada. Vide item "c". 

K - Da cautela, isonomia, e rigor na análise das propostas e 

documentos de habilitação. 

A Recorrente INTERNACIONAL MARÍTIMA aduz que "de forma 

surpreendente, a licitante que ofertou o menor preço (empresa Bravo) foi 

desclassificada após inúmeros adiamentos e estudos da documentação, 

muito embora, com relação a empresa IPOM tal cautela não mostrou a 

mesma isonomia, pois, caso a documentação fosse analisada com rigor, 

com toda certeza, ensejaria na desclassificação da mesma." 

Da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (CPC) ao 

Processo administrativo, temos que é dever das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo, comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5°, CPC), expor os 

fatos em juízo conforme a verdade (art. 77, I, CPC), não formular pretensão 

ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamento (art. 77, II, CPC) e não praticar atos inúteis ou desnecessários 

à declaração ou à defesa do direito (art. 77, III, CPC). 

Neste caso concreto, vê-se à evidência que a Recorrente 

INTERNACIONAL MARÍTIMA, maliciosamente, por razões não ditas, mas 

facilmente entendíveis, tenta vincular a decisão do Pregoeiro a uma 

espécie de rigor excessivo para com a licitante BRAVO, o qual sugere que 

não houve o mesmo tratamento com a licitante IPOM, considerando o que 

chamou de "inúmeros adiamentos e estudos da documentação" da licitante 

BRAVO. 
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A análise da proposta e documentação de habilitação da licitante 

BRAVO ocorreu em 03 (três) dias, tendo sido recebida na tarde do dia 

11.02.2019 e o resultado da análise divulgado na tarde do dia 14.02.2019. 

Conforme consignado em Ata, "em consulta ao SICAF, verificamos 

que o licitante BRAVO SERVICOS MARITIMOS LTDA, possui pendências 

nos seguintes níveis: I - Credenciamento (Possui Pendência); II - 

Habilitação Jurídica (Possui Pendência); Qualificação Econômico-

Financeira (Possui Pendência) e, portanto, toda a análise e diligências por 

busca de certidões e validação de documentos teve que ser realizada pelo 

Pregoeiro. Ou seja, houve uma consulta "manual", por assim dizer. 

Já a licitante IPOM, vencedora do certame, estava com o SICAF 

regular e com a validade das certidões em dia, o que agiliza enormemente 

o processo de análise, pois grande parte da mesma já havia sido realizada 

previamente pelos técnicos do Ministério da Economia, quando da 

validação do cadastro no SICAF. 

Esta previsão está contida no subitem 10.9 do Edital, o qual aduz 

que "a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da 

qualificação econômico-financeira e da habilitação jurídica, conforme 

o caso, poderá ser substituída pela consulta ao SICAF, nos casos em 

que a empresa estiver habilitada no referido sistema, conforme o 

disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 11.10.10." 

No mesmo sentido, o art. 4º da Instrução Normativa SLTI/MP nº 3, 

de 26.04.18 aduz que "a verificação de conformidade para habilitação 

dos fornecedores em licitação, dispensa, inexigibilidade e nos contratos 

administrativos pertinentes à aquisição de bens e serviços, inclusive de 

obras e publicidade, e a alienação e locação poderá ser comprovada por 

meio de prévia e regular inscrição cadastral no Sicaf." 

A análise da proposta e documentação de habilitação da licitante 

vencedora IPOM, ora Recorrida, ocorreu em 03 (três) dias, considerando o 

final de semana, tendo sido recebida na manhã do dia 15.02.2019 e o 

resultado da análise divulgado no final da manhã do dia 18.02.2019. 

Demais disso, cumpre destacar que houve uma denúncia por 

telefone, no dia da abertura da fase de lances, de que as licitantes BRAVO 

SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA e INTERNACIONAL MARÍTIMA LTDA 

seriam empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, o que também 
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demandou tempo para consulta dos quadros societários e outras 

informações, junto às bases de dados oficiais, antes de divulgar o resultado 

da análise da licitante BRAVO. 

Em que pese nesta diligência não termos encontrado elementos 

objetivos que pudessem ligar as duas empresas a um mesmo grupo 

econômico, nos causa espécie agora ver a licitante Recorrente 

INTERNACIONAL MARÍTIMA defender em sede de recursos interesses da 

sua adversária no certame, a Recorrente BRAVO, por meio de descabidas, 

desmedidas e irresponsáveis ilações de que não houve tratamento 

isonômico na análise das duas empresas. 

Quanto a isto, é importante destacar os serviços públicos e os 

servidores públicos em sua maioria esmagadora não estão na vala comum 

destes odiosos acontecimentos da vida pública nacional, bem como 

reforçar que temos a Lei e o Direito como norteadores únicos de nossa 

conduta profissional, no que repudiamos com veemência a ilação ora 

apresentada. 

IV - Da Conclusão 

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos pelas 

RECORRENTES, por serem tempestivos e estarem nos moldes legais 

para, no mérito, julgá-los IMPROCEDENTES, com base nos procedimentos 

estabelecidos pelo Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2019, MANTENDO a 

decisão de habilitar a Recorrida e recomendar a adjudicação do objeto do 

certame em seu favor. 

 

Em 08 de março de 2019. 

 

José Mariano Muniz Neto 
Pregoeiro UFMA 

 


