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BANDEIRA
ADVOGADOS, já

quaüfic Ldo

DE MELO &

BARBIRÂTO

ÍÌos autos e por ìnte;médio de seu representante

ctedenciado, vem respeit)samente petante Vossa Excelência

inteçor

RECU] LSO ADMIÌ.IISTRÀTIVO
diante do âto de HABTLTTÂÇÃo da empresa TUMÂ, TORRES

ASSOChDOS. pelos r,rodvos

&

ÂDVOGADOS

a segu_Lr exposros.
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1. DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE
Dispõe o zrt 4" àzLei n" 10.520 /2002:

-{rt.

4'A

fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos iltetessados e observará

as seguintes regtas:

I

..1

XVIII

- declatado o vencedol, quâlquer licitânte poderá manifestar imediata e motivadamente

a intenção de

reconet, quando lhe setá concedido o ptazo de 3 (três) dias pârâ apÍesentâção

das razôes do recurso, ficando os demais ücitantes desde logo intimados pâÍâ âpÍesentai

conÍâ-razões em igual número de dàs, que comecarão a corer do término do prazo do
fecoÍreÍlte, sendo thes assegurada vista imediata dos autos;

Ir. casa, o preseÍÌte tecurso é interposto em face da decisão de

habilitação da licitante Tuma, Torres & Àdvogados Âssociados e a intencão de tecorrer foi
Íegulâffnente motiYada em sessão, poÍtânto, o presente instnmento é c,teÍr'rI-.

Quanto à tempestividade, obsen-a

24/05/2018 e, portanto, o prazo de
29

3 (rê$

se que a sessào

ocorreu em

dias úteis para a interposição Ílnda em

/05/2018.

Outrossim,

o pÍ zo fota

conforme e-mail enviado pelo CRP-20 (endereço de e-mail
< financeüo@crp2O.org.l

ïi:Ì Rua dos Angelins, no 285,

r>; n..i

o dia 30/05/2018
CRP 20 Financeiro

adiado para

seguirìres termo::

conjunto Kyssia, Bairro Dom pedro - cEp: 69.040-230 - l\,4anaus - AN4 - Brasil
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NcoLLE,

O pRÁzo SERA pRoRRoGADo PARAToDos PARA MELHoR coNTRoLE Do pRocEsso, AMBosos EscRlTóRos

BANDETRA

DE MELLo E PoRÌELA TÊRÃo ATÉ O DIA 30/05/2018 Às 15:()O, NEssA DATA ENVIAREMoS As MzÕEs PARA os
ESCRITÓRIOSTUMA

E

TORRËS PÂRA ELABORAR SUAS CONÍRARRMÕES QUE

TEúAÍÉ

O DN 06106/2018 ÀS 15:OO HORÂS

PARA APRESENTA.LAS, PoIs DÁ O1/06/2018 NÃo HAVERA EXPEDIENÍE No CoNSELHo RËGIoNÂL DE PsIcoLoGIA.

DEMÂrs DúvtDAs EsTÂMos À DrsposrçÁo PARA MAroREs EscLAREcrMENTos.

ATENctoSAMENTE,

Desta feita, este recuÌso

é não apenas

cabíveÌ, mas

TF,N{PF,STÌVO.

2. SINTESE

DOS FATOS

OCORRIDOS

NESTE

PROCESSO LICITATÓRIO;

\o

dia 24 de maio de 2018, às 09 (nove) horas, foí reaberta

sessão púbüca do Pregão Presencial

a

n" 001/2018-CL/CRP20.

Antedormente,

a

ücitante Portela Ádvogados Associados fora

a 1" (ptimeira) colocada na fase das propostâs de pteço e habütada subsequentemente. Â
ücitante Tuma, Torres & Advogadcs associados, que era z2 (segunda) colocada,

ea

ptesente

tecorÍente âpÍesentarâm íecufsos, os quais fotam acatados.

Por isso a reaberhrra da sessão, pan al:lttt o envelope

de

documentos de habiïtação da 2' (segunda) colocada. Neste episódio, esta foi habiÌitada e as

ii.i Rua dos Angelins, no 285, ConJUnto Kyssìa, Bairro Dom Pedro - CEP: 69.040-230 - l\,4anaus - Alvl - BÍasil
i.r pu" orot" Eloi Gomes,n" 75, Bairro São Vicente CEP: 69303-390 Boa Vista - BR Brasil (95) 3224-2795

l'r contato(òbandeiraebarbirato.com.

br
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demais ücitantes (BÂNDEÌR-{ DE MELO

BÁRBrR{To ÂDvoG,{Dos

e

poRTELt

AOT.OC,{OOS ASSOCL{DOS) manifestaram intenção de apresentâÍ recurso.

3. MERITO.
3.1.DO REGTME DA QUAÌ-rFrCÀçÃO

TECNICA NO DIREITO E, MAIS

ESPECIFICAMENTE,

NESTÂ

LrcrTÂÇÃo.
Bem, princìpie-se este tópico pelo conceito de qualificação

técnica, assim bdÌhantemente exposto pelo professor Àtr{RÇ.{L JustEN FrrHol:

A ExPREssÃo "QUALtFtcAçÃo ÌÉct'rcA" ÌEM cRÂNDE AMPLÍTUDE

DE

stcNtFtcADo. EMÌERMos suMÁRtos, coNstsTE No

DoMÍNlo DE coNHEclMEllÌos E HABTLI ADES TEóRrcAs E pRÁÌrcAs pÂRA ExÈcuçÀo Do oBJETo A sER coNTRArADo.

I

lsso ABRÂNGE, tNcLUstvE, A stïuAqi

DE REcuúRTDADE EM FAcE DE oRcANtsuos ENcARREGADos DE REGULAR

DETERMINADA PRoFlssÃo. NA oRDENAçÃo PRocEDIMENTAt- ÌRADrcroNAL, EssÂ euALlFtcAçÃo TÉcNlcA DEVEM sER
INVESTIGADA EM FASE ANTERIoR

Ao

EXAME DAs PRoPosïAs PoR PARTE DE QUEM NÂo DtspUsER DE coNDtçÕEs

ÌËCNrcAs PARÁ EXECUTARA PRESTAçÃo.

t...t

0 coNcEtÌo

DE QUALtFtcAçÃo TÉcNrüA É coMpLExo E vARÁvEL, REFLETTNDo A HETERoGENETDADE Dos oBJETos

LlclÍADos. CADA EsPÉclE

DE

coNTRÂÌAçÃo pREssupÕE

IMPLAUSÍVEL IMAGINAR ALGUM

cAso EM

QUE

DTFERENTES HABTLÌDAoES

ou coNHEctMENTos ÍÉcNrcos, É

A euAlrFtcAçÃo TÉcNr^A sERtA TRRELEVANïE pAM A ADMtNtsTRAçÁo,

QUANDo MUtTo, PoDERIA IMAGTNAR-cE euE

o oBJËïo

É sUFTcTENTEMENïE stMpLEs pARA sER ExEcuÌADo poR

OUALQUÊR PROFISSIONAL DE UMA CI RTA ÁREA. POR EXEMPLO, SUPONHA-SE QUE

CONÌRÁTÂR SERMçOS DE MARCEiIARIA MUIÍO SIMPLES.

1

A

AUÂLIFICAçÃO

A

ADMINISTRAçÃO NECESSIÌE

ÍÉcNrcA PoDEú RESÌRINGIR.SE À

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentár ios à Lei de Licitações e CoítÍâtos Àdministrativos. 17' ed. São Paulo:

Editora Revista dos Tribunais,201ó,

p

682.
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coMPRovAÇÃo DA TITULARIDADE DA

tìoFrssÃo

BARBRATo

DE MARCENETRo, MAs É óBVlo

ouE NÂo poDERtA sER CoNÌRATÂDÂ

PESSOA DESTITUiDÂ DE QUAL,/UER HABìLIDADE NO SETOR,

Llm aspecto dessa qualiÍìcação ar,rrÌta distintamente: a

sua

ìmportância. A verificação da existência de aptidão técnica do pÍetendeÍìre a contratado
também a aerìfmcão

da

pmbabìlìdade da boa exemção do objeta da

é

úútar,. F,m ouúos ternos, é a

ptática do zelo com os recursos públicos que é imposta pelo crdenamento.

Dessa impotância e da complexidade do mercado, surge

â

própria complexidade, alimentada peìo emaranhado de bens, serviços e obrigações que
convivem na sociedade moderna. o que o Direito as disposições nonrrativas interpretadas,
sua

incluindo-se as editzlícias

-

deve fazer é abson'er e conter estâ complexidade e a contingência

do mundo da vida, mas sempre com vistâ s à"ueifmção

da prnbabìtìrtade tte boa execuçãa do objeto

do contraÍo".

Nas ìicitações em geraÌ, a habilitação e, consectariamente,

a

verifrcação da qualificação técnica oco*em antes até da âpÍesentâção da proposta de precos,

de modo que o licitante sequet prossegue no ceÍtame caso não pteencha os reqúsitos
pettinentes a eÌa, como bem salienta o mestre Marçal.

No ptegão, haja vistâ que há ÌÌmâ inversão da ordem das fases
prevista pela Lei 8.666/9j, a rnabilitação por ausência de qu:rìifìcacão técnica não rmpede
participação em

outa

a

íase.

Do conúbio desta peculiaridade com o naturaÌ enfoque nos
pteços a que se propõe o pregâo, posto o âdvento da fase de ìances, resulta a necessidade da
devida descrição do objeto da Ìir-itação e anáüse dos atestados apresentados.

!'
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-ADVOGADOSOra, não raro, o atestâdo é o único critério obietivo para a
âvaüaçAO_ÉçEiça-da !ç!!auIc. Não resta dúr'ida de que â suâ apÍesentação não é mero

fotmalismo e a sua aprecìação. quando Íasâ, potenciaÌmente prejudica o ÊÍìcionâmento
púbLico e os ptincípios mais comezinhos da Administração.

Porquanto isso, é preciso evitar que a explanacão do objeto

no edital

seja sucinta

e tet ceÍteza de que os atestâdos cobrem as ati.i'idades â

desempenhadas. Insiste-se,

NÃO É EXCESSO DE FORMALISM

,

seÍem

mas, sirn, pr-udência

e, acima de tudo, obediência aos imperativos do estado constiflrcional, que consagÍa os
princípios da eficiência adminisú:adva e da legaüdade

-

art. 37,

c

pu:t.

Nor-amente, vale tccorrer às Iições do renomado professor2:

:
O coNTEúDo

EA

ExrENsÃo

DA

euALtFtcAçÃo TÉcNcA DEpsNDEM D|RÉTAMENTE Do oBJETo

DA

LtctTAçÃo. Ao DEF|N|R

O OBJETO A SER CONÌRATADO, A ADI4INISÌRAçÃO PÚBLICA ESÍÁ IMPLICITAMENÍE DELIMITANDo A oUALIFIcAçÃo
TÉCNrcA OUE OS EVENTUAIS INTERÊSSADOS EM PARTICIPAR DÂ LICTTÂÇÃO DEVERAO ÂPRESENTAR.

No caso suh exantìrc,

a previsão editaÍcia coaduna com o que

se espetâ da Administração, po'.s arrolou os teqúsitos de qrralificação técnica da seguinte

fortna:

-

'?

JI.ISTEN FILHO, ì,Íarçal. Ccmentár'os

Editora Reústa dos Tribr:nais,2016,

p

à

Lei de Licitações e Contratos Âdministrativos. 17" ed.. São PauÌo:

684.
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ó.3.3.1. Inscrição do ato constitutivo da socìedade, registrado na ordem dos Advogados
do
Brasil, de acordo com o \ 1" do art. 15 da Lei Federal n" g.906/1994 rEstâruto da Advocacia
da e da OAB).

6.3.3.2. Comprovação de aptidão para desempenho de
atrar'és de atestados
de

por pessoal jurídica de direito púbüco ou

Técnica,

privado,

poÍ parte da sociedade ou poÍ pârte dos sócios integrantes

da

pessoa jurídica.

6.3.3'3. comprovação de Regularjdade de Débitos, emitida pela ordem dos Advogados
do

Btasil, quanto às inscrições defiridvas e suplementares dos advogados integtantes do Áto
Constitutivo da Sociedade.

e da sociedade peÍân,e â

"^"1,lì..l.li;ïlll1.

""ï:.ï.ï;,Ï::,:;-ï

sua dicção é unívoca, "campnnação de aptidão para desempenho de alìuìtlade peiìtente
caracterlsticas, quanÍìdades

e

praTos lom o objeÍo da lìtìnçãd,

A pedra

angttlar

e comparíuel

tm

.

da

apÌicação desse regrâmento

é

compteender que deve haver compatibiìidade, não obrigatoriamente identidade. pedir
compatibilidade não é pedir múto, sem ofensa ao caráter competitivo do processo.

lolver-se,á ao tema da compatibrlidade mais à ftente, quando
restará evidente que â suâ falt.r compromete a habiJitação da licitante Tuma,

To'es &

Âdvogados Associados, o que teclama o provimento deste recutso.

lj)
Í*
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3.2.D

B,\RBIRATo

A UT tLrZAçÃO DE ATESTADOS

DE CÂPACIDADE
PERTENCENTES A

TENICA
OUTRA

PESSOAJURÍDrCA.

DentÍe os âtestâdos de capacidade técnica apïesentâdos pela
licitante indevidamente habilitada, apenas um foi expedido para ela mesma, cuia atestânte
a

Âssociação do Pessoal da Caka Econômica Federal, fazendo menção

à

é

tazão social"Tam4

Tores dz Aduogados Associadol' e ao CNPJ de númeto 22.481.ú87 / 0001-67. Todos os demais
se

teferem a outro CNPJ. de núneto 09.654.558/0001-65.

Ocorre que, ao pesqúsar os números de inscrição no CNPJ

no sítio eletrônico da Receita FederaÌ (ANEXO f), constara-se que não se tÍatâ de uma
rcIação matnz f ftJial, em que existem cadastros diferentes e unicidade da pemonalidade
jurídica. Neste caso, é de outra pessoa jutídica que se está â falat, como compÍovâm

âs

imagens a seguir:

R
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL OA PESSOA JURIDICA
COMPROVÁNïE DE

t

SCR|CÂO E DE SltUÂCÂO

ffi;l

ffitrH-_-]ffi
Effi---_-lmm-------'-.mF_-.
Mffi
f'----l...:--

l

LzÌlsrzlqe

I

/l''
tl
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REFÚBLICA FEDERATIVA DO BRÂSIL
CADASÌRO NACIC$AL gA PESSOÀ JUR|DICA
EDES

COMP,ROVAHTE DE It{

CÂDASTRA!TÕRRÉ S & ADVOGÂDOS

r''''r

--..-*

ÌuMA Ê roRREs Aovocapos

SOCIÊDÁDE

DEADVOCADOS

I

assocrAoos

t.'-Ì-

,

I

i

oel,rars

65.11-7-{Í Xào anfoÍmãda

R FERRÊIRÁ PETIÁ

6S.01ü-14{}

cENït

]

mF]
n\--

192) 3301,í291

FfÌffiãï:'x;aar:-rl'
2,tit}zr?$í 5

Ii to é, na verdade, os atestâ,.r.os vinculados ao número de
CNPJ 09.ó54.558/0001-65 alu.lem a serwicos prestados pela sociedad e *Marcìa Maraes
Ádaocacìa Sodedade

S;npkl'

âtestâdos, que citavam

,

.

,,,ri:::ï;:#;,,:; ,ff: i.ï* :j".'ff;::,

bastante para zfastar z vaÌidade deste atestado para fins de preenchimentos dos tequisitos
editaücios, notadamente r c,{pÂ irDÀDE TÉcNrcr (item 6.3.3.2).

:'
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Note-se que sequeÍ consta nos autos do processo licitatório
alguma justìfrcatir-a pzra a wrsltzccào de atestado de capacidade técnica de sociedade di'ersa

e, repise se, insen'ível à compro'ação de aptrdão técnica rrara a consecução clo objetcr
licitado.

Para tornar mais robusta a drstinção das pessoas jurídicas,
veriflca se que estâs possuem sítros eletrônicos e fisicos divetsos (ÂNEXO

Â

socìedade

Tu\L\ &

I!.

T()RRES (CNPJ 22.481.697

possú sede no endereç<, Av. Senador Lemos, no 791, Ed. Sintese plaza

-

/ 0001 6:,)

SaÌas g07/g0g

Urnarizal e sítio eletrônico no eldereço <http;//www.tlÌmaetorres.com.br/):

Já a sociedade À,[{RcrcÌ MoRdES ÂD\.oc,\crA SocrED.\DE
SIÀ.{PLES

(CNPJ 09.654.558/0001 65) possú sede fisica rro endereco Âv. conselheiro

Futado, n" 2865 , Szla I2)2,F,d. Síntese 21, Bairro de São Brás, CEp 66.063 060, Belém/pA
e sítio eletrônico no endereço (www.matciomoraes.adv.bt ):

/rJ
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Em

suma, obsen-a se que

os

atestados

em

comento

visìveÌmente tatâm de sociedades diversas:

\Iárcio

Nome
cNPJ
Endereço

À.Íoraes Adr.ocacia

Tuma, Tones & Âdvogados

Sociedade Srmples

Âssociados

09.654.ss8l0001-65

22.481.687 /0001-67

Avenida

Âvenida Senador Lemos,

Conselheiro

Iìurtado, n" 2865,

Sa]ra

1202,

Ed. Srarese 21, Babto

de
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.Com efeito, esta recoïÍente pleiteia a desconsideração destes
documentos, pelos fâtos expost,

)s neste

tópico e moti\-os aduzidos no que o sucede.
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3.3. DA

DESCONSIDERAÇÃO

DE TODOS OS

IMPERÂTIVÂ
ATESTADOS

EXPEDIDOS

A-PRESENTADOS

PÂRA

Â

OUTRA

SOCiEDA-DE;
A capacidade técnica é discriminada em técnico-ptofissional
e técnico-operacionaì' Âpesar dos nomenjuis serem
autoexplicativos, é

imperioso aprofundar

os seus significados.

O primeto é esclarecido pela própria Lei Geral de Licitaçòes
e Contratos:

Ârt. 30. Á documentação reladva
$

à qualificação técnica limitar_se_á a:

1" A comprovação de aptrdão teferida no incrso

II

do "caput" deste artigo, no caso das

licitações pertinentes a obras e serwicos, seú feita por
âtestâdos fornecidos poÍ pessoâs
jurídicas de direito público ou privado, devidamente
registtados nas entidades profissionais
coínpetentes, liÍritadas as exigências a:

I

capacitação técnico-profissionaÌ: comprovação

do Ìicitante de possuir em seu quadro

petmanente, na datâ prevista paÍa entega da proposta,
profissionar de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentoÍ
de atestado de responsabüdade

técnica por execução de obta ou serviço de características
semeÌhaÍÌtes, lirnitadas estas
exclusivamente às patceras de maiot reÌevância e valor
significativo do objeto da licitação,
vedadas as exigências de quantidades mínimas ou
pÍâzos máximos;

L!j
Ìr
::'1
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Ou seja, é um conceito jurídico fechado. Contempla
módulo indiwidual da capacidade do licitante. É

t

o

captcidzde de seus agentes, de seus

funcionários-

Por ouúo lado, a capacidade técnico-operacional não é um
ptoduto legislativo. Trata-se de uma constr-ução jurisprudencial. Por meio de sua Súmúa n"
263, o Tribunal de Contas da Urúão assim a definiu:

PARÁ

Â

coMPRovAçÂo

DÁ

CAPACIDÀ-DE TÉcNICo.

OPERÀCIONAL DAS LICITAÀTIES, E DESDE QUE LIMITADÀ,

SIMULTANEAMENTE,

ÀS P,ARCELAS DE

MAÌoR RELEVÂNCIÂ E

VAIOR SIGNIFICÀTIVO DO OBJETO A SER CONTRÂTADO, É
LEGAT A ExtcÊNcrA DE coMpRovAçÃo DA ExEcuCÀo DE

ou sERvrços
cÁRÀcrERÍsrrcÁs SEMELTTaNTES, DBVENDo
eUANTITÂTrvos MiNIMos EM oBRÀs

coM
ESSA

ExIGÊNcrA GLAÌDA-R pRopoRçÂo coM A DIMENSÀo E A
COMPLEXIDADE DO OBJETO A SER EXECUTADO

E;ta capacidade técnica

é

"da sodedadì'. "de

aperaçà0"

e

"de

aÍìaidadì'.

No universo do edital, é nínda

essa

dicotomia:

6.3.3.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atiüdade pertinente e compatível em
catactedsticas, quantidades

e pfâzos com o objeto da licitação, attavés de atestados

de

Capacidade Técnica, emiti<ro por pessoal jurídica de direito público ou privado, comprovando
â pÍestação dos serviços ânálogos ou similares ao objeto identificado

no teÍÍno de referência

ânexo. Dof Datte da sociedade ou Dof Darte dos sócios intesrantes da nessoa

iurídica.
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L m atestado da sociedade ou de patte da sociedade seria de
capacidade técnico-operacionaÌ, já um de parte dos sócios setia técnico-profissional.

Os atestados apresentados pela ücitante Tuma & Torres que

foram expedidos parâ outrâ pessoa jurídica não são técnico-profrssionais ou técnicoopetacionais. Ela lançou mão de um iÍÌstrumento

nì gewis, que não atende ao que o

legisladot fxou, diverge -io que e jurisprudêncra permi-: e não se enquadra nas cláusulas do

instÍumento convocatório.

Àinda que um sócio da ücitante também fosse sócio desta
outÍâ empresâ à época da prestação do serviço p^t^ o

^testzÍte,

os atestados se dirigem

à

pessoa jurídica, à operação. Não ':êm o mínimo de legitimidade a sua utìlização neste processo

ücitatório. Há de ser questionado, "o que am atertadl thnìcl-lperacional
S OC IEDÁ-DE com b ro ua

DE OIITRA

l'.
N

ão há como tais

âtestâdos comptovarem aptidão

operacional da ücitante, pois o corpo operacional é outo, bem como não podem comprorrar
aptidão técnico-ptofissional, dado que não se teferem a um profissional.

Para deüberat sobte

a vúdade

deles pata

o júzo

de

habiJitação da ücitante, basta descet uma simpÌes escada principiológica, que vai do mais

abstrato à mâtériâ concÍeta: legalidade, vinculação:c edital e intetesse púbüco. Estes
âtestados não cumptem com lLenhum desses pdncípios, ,,isto que, respectivamente,

destoâh do teqúsito legal para a qualificação técnjca
sua inteptetação

complementat jurisprudencial

Lrrpóteses de atestados do edital e

(iil

-

-

aÍt. 30,

S

Súmúa 263 do

1",

I,

TCII

da Lei 8.666/93
,

(zz)

-

(z)

e

não incìdem nas

não comptovam quaüficação alguma da licitante.
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Pelo argúdo adrede, tânto no tópico 3.2 como no 3.3, reiterase o

pleito pela desconsideração destes atestâdos de capacidade técnica.

3.4,DA INSUFICIÊNCIA DO ÚNICO

ATESTADO

DE

CAPÀCIDA-DE

vÁIIDo

TÉCNICÂ
APRESENTADO

PARA

A

APTIDÃO DÀ
LICITANTE PARA PRESTAR O
COMPROVAR

sERVrÇO A SER CONTRÁTADO;
Descartâdos os demais atestados de capacidade técnica,
permânece âpenas

o que foi emitido pela

Âssocração do Pessoal da Caira Econômica

Federal, pessoa juídica de direito privado.

Na descrição dos serviços prestados redigida nele, consta:

[...] serviços jurídicos especializados de advocacia perânte as Justiças: Comum, FederaÌ

e

especializada do Trabalho, com atuâção em todâs as instâncias dos tribunais sediados no
Estado do Amazonas e Tribunais Supedorcs, e ainda perante ótgãos administmtivos [...]

Nos sewiços acima descritos encôntÌâm-se ainda a orientações jurídica para procedimentos
de pessoal e cível, emissão de patecetes de todas as áreas juríücas, inclusive Direito do
Ttabalho, Constitucional Cível, Tributário, Àssociativo, Àdrninistativo, inciusive nos termos
de contrataçào, Iiciução e servidores púbhcos, e ainda análise e elaboraçào de contratos. (Sic)

w
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C lusa estranheza a abrangência de sen-icos referentes a temas

típicos da Âdn.unisttação Púbìica, como licitaçõcs, contratos administtativos e regirne
estatutário de sewidores púbücos, engÌobados no contÍato com esta -\sSOCI-\C,\() de natureza

moivo pelo quâl

eminentemente PRMDA,
exccucão do presente

obieto

nào ê nzoâs,el que tais

tematicas

essenciais à

tenham sido aboidadas nos sen'iços prestados a ela.

Ante a reler.ância da qualiltcação técnica para âs chances de
boa ptestação dos sen'icos e d,' crir.o da compatbilidadc dos atestados com o objeto da
Licitacão,

concÌú

se que tal

documeÍìto não pode ser tomado como prestante paÍâ promo\rer

a habilitacão da Licitante Tuma

& Tores.

-ì [ora isso, o próprio sítio eÌcrrônico da licitante acusa a real
ressonância da sua área cie aruaçào, que é sensivelmente mais rcstrite

cÒ

o 4.!.n4Ì-ë.:Ìr.

,.

..-

(ANEXO III):

'-

DiÌeitÕ lndi\ duai do ïrabalho

DireitÕ CoÌe:ìvo do Tíãbaìhô

[M'!r. sê,{e6

F

t.lrrc. brt:.r ]

la se cinge ao Direito .lo

Trabalho

e ao

Direito

Âdministratiyo, de modc, que a Ìicitante aÊgura nào ter quaLihcação para os ouúos itens do
âtestâdo, tais como

Direito Constitucional. oue

é

uma exisência do tetmo de referência
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e

Associativo. Isto se exüai de uma declaração próptia dela,

exibrda no sítio do escritório.

É

pertinente repisar

a

importância

ea

finalidade

da

quaüficação técnica, culâ análise orientada pelo TCU como apropdada tem a seguinte
premissa;

.HÁ DE

SE

TER EM CONTA QUEA DINÂMIC,{DE UM MERCADO

INSTÁVEL E COMPETITIVd INDUZ PERMANENTE ÀJUSTE NÀ

CONFORMá.çÀO DAS ORGANIZAçÔES EMPRISÁRTAS, DE
MODO QUE, PARÂ AIÉM

_

QUE,

A

INCUMBE

O,C. NÍBR,C.

EXTCÈNCIÂ DE ÀTESTADOS

RÌGOR, RE:TRATAM SITUAçÕES PRETÉRITAS

Ào

AGENTE PÚBLICO VERIFICAR

À

-,

EFETIVA

CAPACITÀçÃO TÉCNICA DO LICITANTE NO MOAVAIIADA

MÉNTO DA REALIZÀÇÃO DO CERTAME,' (VOTO DO MIN.
RELAToR BENJAMTN Z\r!ÍLER ÁcÀTADo pELo PLENÁRIO,
AcóRDÃo N" 1.158/2016

É

-TcU)

uma questão de efetiva capacitação técnica e isto o

atestado em comento não demonstra, posto que este que não condiz com

^

tTal:utez

jurídica do âtestânte e com a átea de atuaçào da suposta prestadora do serviço.

A

capacitação dos l-icitantes não é uma exigência merâmente

butoctática â set inteligida por meios estrìtamente formais. Nada obsta que seja também
através destas observaçòes complementates tetromencionadas, as quais tequerem nada mais
que um mínimo de percepção.

Demais dìsso, atividades elementâÍes desctitas nas cláusulas
"Objeto Eqectfco" e "Caracteisticas da Objeto (Seruìços)

do termo de referência do ptesente

ptegão não se encontJâm no ate;tado da ücitante indevidamente habiütada,

ri
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2.3

- o

LICITANTE, ficará responsável pera eÌaboração de conüatos, convênios, editais,
pâÍeceres de interesse do CONTPÀTÀNTE e análise dos tecursos relacionados ao exercício
profrssional.
2.4

- o LiCITÁNTE

taml'ém ficrrá tesponsáveÌ pelo acompanhamento das ações

e pÍocessos

iudiciais que envolvam o CRP-20 junto âo Conselho Federa. de psicologia, bem como no
assessoramento e consultoda sobre os temas obieto de competência do Tribunal de Contas da

União

-

TCU, e que envoÌvam os interesses do CRp-20.

t...1

3.1.2

-

Assessorar as comissões do cRp-20 na elaboração de Editais a serem Ìançados pela

Autatquia;

Ora, tratam-se de atividades extremamente complexas, isentas
de setem ignoradas, nas quais eventuais erros podem impâctaÍ desastÍosamente no Erário.

C rbe

rememorar o que foi exarado no tópico 3.1 sobre o item

do edital que exige compatìbiüdade dos atestados com o obieto da rrcitação, "Apedra angular
da aplimção desse regramenlï í cLmpï?s t|er que dun hauer nmpclìbilìdade, não abigaÍoiameúe
itlentìtlade.

Pedir compaübilidade não é ltedfu muito,

sem ofensa ao caritter compüitiao rÌn

pronsso".

Ao menos a compatibüdade deve haver. É o essencial. Em
nenhum momento foi comprovada experiência em PRESTAÇ-ìo DE CONTÀS, ÁD\-OC_\CL\
PER{NTE TRIBUNAÌS DE CONTÀS

C

EL{BOR-\ÇÃO DE EDIT.\IS DE LICIT-\C.{O.

f'í Rua dos Angelins, no 285, conjunto Kyssia, Bairro Dom pedro - cEp: 69.040_230 l,,4anaus _ AN4 _ Brasil
i::j Rua Prof" Eloi Gomes,n' 75, Bairro
são vicente cEp: 69303-390- Boa vista , RR - Brasil (g5) 3zz4_27g5

'-

contato@bandeiraebarbirato.com.

br

N

+SS

92 365S-4500 LÌ

www. bandeiraebarbirato.com.br

BANDEIRA DE MELo
_ADVOGADOS_

&

BARBIRAIo

E incontestável que a capacidade técnica da Tuma, Torres &
Advogados Ássociados para o objeto do certâme não Íestou comprovada e, com ÍìrÌcto
nisso,
estâ recoÍreíìte pugna peìa sua inabiütação.

3.5.DA AUSÊNCIA DOS

iNOTCNS

SOLICITA-DOS NO ITEM 6.3.4.2 DO

EDITAI

NO
BAI-ANçO
PATRIMONIAI A?RESENTADO;
Âcerca da eU.{LIFrC.\ÇÃO ECON( )trrco FÌN ìNCETR\, um dos
reqúsitos impostos pelo otdenamento é do 5" do ar. 31 da Lei g.666/93:
$

Att. 31. À documentação relativa

à quaüflcação econômico_financeira limitar_se_á a:

tl
\ 5" A

comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objeava,
âtÍavés do cálculo de índrces conúbeis pÍevistos no edital e devidamente justificados
no
processo administratìvo da licitaç.ão que tenhâ dado início ao certame ücitatório,
vedada
exigência de índices e valores não usualmente adotados pzïa coffet^ avz\acão

a

de sìtuação

financeira sufrciente ao cumpÍimento das obngações decorrentes da ltcitacão-

O edital concreúou esta

norma

com a

segumte

determinacão:
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6.3.4.2 A boa situação financeira a que se tefere o item anter-iot cstatá comptovada na hipótese
de o licitante dispor de índices de

Liqúdez Geral (I-G)

e Solvência Geral (SG) superiotes a

1

(um rnteiro), calculado de acordo com a fórmula seguinte:

Ativo Circulante + Realizável

a

Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

SG:
Passivo Circulants + Exigível a Longo Prazo

Em desobediència ao edital, o balanço patrimonial juntado
âos âutos peÌa licitante Tuma, Tones
necessários, logo, era

& Ádvogados Âssociados não evidenciou

imptópno patz garantu

os índices

a sua habiìitaçi'.r.

Bem, o eminente pregoeiro, os demais ücitantes e a própriz
autoridade competente pan |ulgzr este ÍecÌrÍso não têm a obdgação de serem pedtos
contábeis. Cabia à ]icitante a anunciacão do valor dos índices.

Ocorre que o balanço patimonial apresentado

não

coresponde ao padrão 1 reüsto no edital, de modo que deve se concluir que a LICITANTE
não demonsttou a sua quaüficaçiio ecor:ômico-financeira.

Por conseguinte, sob o iugo do ptincípio da vinculação ao
edital, incumbe à Comissão âcâtâr â presente impugnação e inabütar a ücitante, nos moldes

do seguìnte juigado:
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ADMINISTRATIVO.

PROCEDIMENTO

rrctterÓnro. PREGÃO. pnnqcÍpro

DA

vINcUIÁçÃo Ao EDITAL. REQUISITo DE
euAlrFrcAçÃo rÉcr.rrca NÃo cuMpRrDo.
DocUMENTAçÃo ÂPRESENTADÀ DIFERENTE DA
EXIGIDÀ.
1.

A CORTE DE oRIcEM ,rpRECIou A DEMÀNDA DE MoDc)

SUFICIENTE, IIÀVENDO SE PRONUNCIADO ÀCERCÀ DE
ToDÀs Às eUESTóEs

o

TRTBUNAI À

nlreveNtBs. É cEDrÇo euE, euANDo

euo sE pRoNUNcIÁ DE FoRMÁ CLARÀ

E

SUFICIENTE SoBREA QUESTÃo PoSTÀ NoS AUToS, NÃo CABE

FALÂR EM OFENSA AO REFERIDOS DISPOSITIVOS LEGAIS.

SAIÌENTE.SE, ÂDEMÀIS, QUE
OBRIGADO A R.EBATER, UMAUM,

o

MAGISTRADo

OS

NÃo

ESTÁ

ARGUMENIOS TRAZIDOS

PELÁ PARTE, DESDE QUE OS FUNDAMENTOS UTILIZÀDOS

TENHÂM sIDo SUFICIEi.,TES PARA EMBÀSÀR A DEcISÂo,
coMo DE FATo ocoRREU NA HrPóTESE Dos auros.

2. O

TRTBUNAT

DE oRtGEM EN:IENDEU DE

ESCoRREITÀ PELA ÀUsÊNcIÂ

DÊ

FoRMA

CUMPRIMËNTo Do

o PRoCEDIMENTo
Ltcr'r A toRro E RESGI ARDADo pELo pru\cÍplo DA

REQUÌSITo EDITALÍCIo, SABE.SE QUE

vINcuLAçÃo Ào EDITAT-; EsrA ExÌGÊNcIÂ É

EXPRESSA

No

ÀRT.41DÁ LEr N.8.666193. TAL ÁRTrco VEDA À
ADMINISTRAçÃo

o

DËSCIJMPRIMENT0

DAs

NoRMÀS

coi\TrDAs No EDITAT. g :NDo ASSIM, sE o EDITAT pREvÊ,
coNFoRt\4r rxpÍ-tclTADo No AcóRDÀo REcoRRIDo (FL.
264), 'IA CÓPIA AUTENTICADÂ DÀ PUBLICÀçÃo No DúRÌo
OFICIAT DÁ UNIÃO Do REGISTRo Do ÀLIMENTo EMITIDO

pELÀ ANt'ÌsÂ", ESTE DEVE sER o DocuMENTo
APRESENTAIO PÀRÁ QUE

O

CONCORRENTE SUPRÀ O

REeursrro RELATTVo À euAUFrcAçÃo rÉcNtcÂ.

TAL RÂcrocÍNlo, sE À

SEGUTN,Do
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BANDEIRA DE MEr.]o

&

BARBIRATo

DVOGADOS-

DE

REGISTRO

-

QUE NÂO

À

REQUERIDA, NÂO SUPRE À

EXIGÊNCIÂ DO EDITAT.
3.. AcsrTÁ&-:

Dqcq.MENfaçÃo pÁr.a supRrR DÉÌÊÌMrNAno

R.EQUISITO, QUE NÀO FOÌ A SOLICITADA, É PRN,'ILEGIÂR LlI\,Í

CONCORR.ENTE

EM DETRIMENTO DE OUTROS, O

FERJRTA O PruNCÍPIO DA IGUALDADE

ENÌRE

OS

QUE

IJCTTAÌ{IES.

4, REcuRSo ESpEcraL NÃo pRo\'rDo.

(S'fJ - REsp: 117865? MG 2009 / 0125604-6, RELAToR:
MINIS:IRo MÂURo CAMPBELL MÂRQUES, DÀTÂ DE
JULGAMENTo: 21/09 /2070,

T2 - SEGUNDA TURMA,

Da:rÀ DE PuBLrcÂçÃo: DJE 08/10/2010)

4. DOS PEDIDOS.

Diante do exposto, estâ ÍecofÍeÍÌte pugnâ pelo provimento
deste recurso, no sentido de:

a)

DesconsideraÍ os atestâdos apresentados que foram expedidos parâ outrâ
empÍesa, haja vrsta que não consistem em atestâdos técnico-ptofissionais ou
técnico-operacionais e não se enquadram no que D edital autorizâ;

b)

Inabiütar a licitante Tuma, Tores

&

Advogados Assoclados por ausência de

quaüficação técnica, dada a insuÍiciência do único atestado remanescente pâÍâ

comprováJa, tânto por não ser cdvel a execução dos servicos nele descritos
como pot faltatem partes essenciais do objeto deste pregão nessa descricão, não
olvidando da limitação dz rcal âtea de atuacão da sociedade, como expõe o seu
síno elettônico;

l/J
lj
i'Ì

rl
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s
BANDEIRA Í,E MEI.]o

&

BARBIR/\To

-ADVOGADOS-

.) Caso não a Comissão opte por não ptoceder à inabütação de que

.r,ersa o

patâgtafo antenor de imediato, dihgenciar junto à A.ssociação do Pessoal da Cai-ra

Econômica Federal para investigar â efeti\.â pÍestação dos serviços atestados,
utiüzando-se da prerrogativa do

d)

\ 3' do axt. 43 dz Lei 8.666/93;

Inabiütat a ücitante ìluma, Tores & Âdvogados Àssociados por nào apresentâr
os índices de

liqúdez e solvênciâ exQidos na cláusula 6,3,4.2 do editâl no

seu

baÌanço patrimonial;

e)

Designar a data dr. reâbeltüa da sessão, pârr anâüsâr os documentos de
habilitação dr Bandeira de Melo & Barbirato.

R:quer, por frm, que todas as publicações e intimacões
refetentes ao feìto sejam reaLizadas em nome da BANDEIRÂ

DE MELO

E

BARBIRÃTO Á-DVOGADOS, jnscrita no CNPJ sob o Íì" 03.983.700/0001-55. registrada
na OAB/AM. sob o n" 22212006. com sede na cidade de llanaus,çaprtal ls_Ectadq do
Amazonas. na Rua dos Ângelin:, n" 285. Conjunto K)'ssia. bairro Dom Pedro, CEP 69.040
na forma do \1" do art.

o Códiso de Processo Civi

T :rnos em que
P,:de deferimento.

Manaus (AM), 29 de maio de 2018.

i.i Rua dos
irl Rua Prof'

Bairro Dom Pedro - CEP: 69.040 230 - Manaus
es.!.1

rb

lro Sã
o.com.br

Alr,4

- Brasil

CEP: 69303-390- Boa Vista BB Brasìl
+55 92 3655-4500 Li www. bandeiraebarbirato.com. br

(.95) 3224-2795

<"
B,TNDEIRA DE MELo

&

B,\RBIRATo

-ADVOcADOS_.--___

d)

Inabilitat a ücitante Tuma, Tores & Âdvogados Associados poÍ nào apÍesentâÍ
os índices de

liqúdez e solvência exigidos na cláusula 6.3.4,2 ào edital no

seu

balanço patrimonia!

e)

Designar

a

data de reabettura da sessão,

pan

anahszt

os documentos

de

habiÌitação da Bandeira de Melo & Batbirato.

Requer,

Íefeientes

por frm, que todâs âs publicações e

intimações

ao feito seiam reaÌizadas em nome da BANDEIRA DE MELO E

BARBIRATO ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o n' 08.933.700/0001-55. registrada
na OAB/ÁM. sob o n" 2221200ó. com sede na cidade de Manaus. capital do Estado do
Ámazonas- na Rua dos Angeiins,n" 285. Conjunto K),ssia. barro Dom Pedro. CEP 69.040.
230. na forma do S1" do art. 272 do Código de Processo Civil.

Termos em que
Pede deferimento.

Man au s

(AM),29

de maio de 2018.

M Rua dos Angelins, no 285, Conjunto Kyssia, Bairro Dom Pedro - CEp: 69.040-230 - Manaus - AlVl - Brasil
9 Rua Prof'Eloi Gomes,n'75, Bairro São Vicente CEp: 69303-390- Boa Vista - RR - Brasil (gS) 3224-279s
H contato@bandeiraebarbirato.com.
E +Sb 92 3655-4500 @ www.bandeiraebarbirato.com.br
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B,ìNDEIR,\

T,E

MELo & BARBIR,ITIo

ADVOGADOS-

/./r*í^fi.*f"'
/

Fábio Nunes Bandeìra de MeIo

oÂ3/AM

Líuia Rocha Bdto

o^B/^N[6.474

4.331

'".'--1"1.

,zrri

rir
h
ri-/
I \-/r.tv

SWaa Peixoto Silva Neto
Assistente Juddico
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EI contato@bandeiraebarbirato.com.
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s A Ë B A. M todos quantos esre cúbrico instrumento de procuração virern que,
aos 4. (quatrcD dias drr mês de jutho cc ano de 20.Í 7 (Ooii mir ã d;zËüËi,'Ãe,ste Í)n
'Tabelionato
ce tr,lotas, situado na Riia paraíba, n! 250, bairro Adrianópolis, nesta
cidade de lvlanaus, Fstado do Amazor':as, República Federativa cio Brarsil, compâ;ioc€lu
como outorgarite a empresa BANDËiR$r LìË MËl-o & EARHHATO Alsu{}ËAí}o$$,
inscliïa no {$.1'l P.J. ne 08.983.,?00/ü{,}tl1l-55, com seu c;oritfeto s0cial c,ij,ij:jlr:rr:r.rt:e
ieg{strado na ordem dos /\dvogadr:s cio Fstado do Brasil . seção ck: ii\i-Lrazr:nris;.
e, $,
.Aireração contratual juigada e aprovatla pela cânrara Especiai, prcu-,rils$r
sr:,L ;.il
014-K/2006 em 241ú'412.ü15. esÌabslÉrcida na Rua dos A,rgelirrs, n,2,115, iJríìiuri.j:()
Kyssia, ba:no liom Ë,edro, neste atn rspresenta,3a por seus srlcicst FÊ,ffiilf) iì{í.J fl,j
ã$
El{il'JubElFlÊt DiE lìitfiLc}, brasileirc^ casatlo, a<iv'ogerd,r pcrüador L:ja
ç6cj;;irL clr:
ldentidade P,oi'irlsionill n'! 4331, erË.Í,,Jjd,ì peta onElll$,t en 1{}oíji20i.., i,"sl:rii;1
ng
'"_rÍ /rYrF ìur) íi- ott '.,!o.u,d-d4. i'*Sif:enle e eiOrÍÌtcrlÌAdo ita i:{rL;1 lt/larctLi{}i; dc:
yl"t*"h1?: .ne t2i, Condomínir: {)u:irre ars [-aranjeira::, t]asa, i_41,, ter:,r-r: FlÕras,
Manacls/AÍ\/ r: tsF{ljNÔ
Manacrs/AÍ\it
VlËlR.Â fiJ"
rr J:. :ÊrìnrJrÀ
riciÌrì ii.r-,-1 L..-.-ll- .-8F{r"rNo vtgtR,{
iqoctirA rirÀtr
$aRnr*t,,,{rn,
brasite rn, ca*a,lc,
pDri,ador da t]éduÍa de l:jenridade Profisstc,,nal ns iigt75,
*riredicra p,eti
1,1"":Í11q"
OAB/Alü ern ?:.?/01/2010, inscrilã nc' rlFF./,ü!F soh' nB íl7rr,.dtÍ:.,t"!lriïl-$t'r i"oeirr.,,':,, .,
rrvt,r\,!Iq\rL rrd fìucr r-[ÜLltuf r!ïe.Ìüi]r i{j:i ç,n, Ì:Õ. .iarilifi iï:lli;ì -forï3 J'r.til.Ll[Dto 4[i,: ,

e

bairro Parque f)Ê-',r ,ce No\'*rïbr'ìr, Manausll\M.

Â

presents Ìrj,r:rrtiÍica,*L
Fã docurnentâlrnenÍe por nnirn Ana de Fáïi*ì€ï Á,irreu chegas, ïabeliii, de cuia oapacldarie
pur" o ato dcrr
fé, j:,
Q()ll Ìe.
i:, por
Dor ela çut{)raiâi,tt
.ra
nirtrr: a",h; loi
Íoi dit"J
que pek:
ditc quie,
1.r es{:.ì.tÉi instrun.Ìi}n
Ínsir,irrrinro
lo e nã
Ëêli:r trte$$rìt6J
iã P'rta Lr
ip=
!È melhor Íorma de d:neito, nomeia e fii.rirsì:itui sua procurcÌora I_it/üA Roú:rFi,l\ Fffilr$,
7! nrasfra, casada,-ad\rogada, poftadoi& rla Cédula der lderirirCacle prcÍisreiunal ne 6474,
pela rlAE/,AM em 14106i2fü8, inscrlta na üFF/fúË soib ne 8"!?.3.l1D.il0a-6a,
e comicilia.ca rra Rua 1, r'' lils r0ondçmïr!* piarque clos F:i':inrcE,:ies; Blocc
Apto Zcìiì" barirro [)oi,r Pedr':', l,,4airaus/ÂM; iâ qlieln confere ce; rnals arnplori,
e ilir'1itâdo$ poderes para tratar .r+'|.ücios *s negóciOs Ê Er$suiÌt{rs de interesse
da
,ffimoresa outorEantíi, :odendo paicì iâfi:o: a) re,presentá.lus 1*ntc ao estab€lecimento
bancano, espeoialrnerrte junto ao Bar:l:+ i$radesâco {i,4', érü: Igg3$-p, sorlta,Çorreste
1C.91W: :_-'+Gt- 1.999-2 üonta IÉiíf,nirjça 100|t]?i3-;i1,, lllêÍ.i#üj Santan,der $.Â,
4584., Cnrrìla fiçyysl1tel ìÍ.llni[ïS6-7 e; if+g;ôr;r:ìail iBürSS, Oarutu Oornente:

DE !I(]TA$

Sntm Oudmz

Âutorizãdo

13000400'6, com o firn de abrir, movinleÍìrer
e encerrar conta$ bâncárias, fazer
depósitos e retíradas, eietuar trânsferènclasiCaElJmentos
por qualquer ffì,aio, ai.t.erar,
cadastrar e desbroq.rear se*hers. emitir,
assirìe:.',i endoss"n
,"riãidü;;;
devolvidos, sustaricontrii-orrJenar cheque:s, .'r.cera,
"nàqu*r;
cheqres.'
úãi"uì"
Jl.,,rq.","u .
autorizar cobrança; soricìtar rsiâido$, êxtratíls r,i
;lntas si ÌarÕes dr: cheques iaÍar usc
da empresa; receber lodas as inrportância*; ,,,
,,,ii"* cu destinadins iìrjìs, otJÌr)rgjìnïes,
indepenciente cre sua origenr ou prrocedência;
llas;sar rr"'cibos e dilr ciuitaçã,c, erfl[tir,
en'dossar e aceitar dupricateLs e notas pron,,*u,i,leis,
deÍlcontar,
*ntr"gu,,
para cobrança bancáriir, ciupiicatar;, :eiras
"*u*iunoìïrhl
d,: c.r,ii.rio e.roias, pronr:ssóri;is:
arrn.rilrr,
denilir e indenizar ernprÉgávios, fixar satár,,:- r. gr-atiíicações,
asìÍì!..ì:rr carleli..ns de
tebalho e previdência soc,ar Íazer as resçre,::ir.:i:
motac;Ões, pagar siariái,i's e receber
quitação; c) representrr-ì.os. err.r qualcluer,Ju';ri
i.r$tânci€r ou rribunar rrovêr as ilçÕes
clue julgar conveniente e cleJericJê-ra
gue ii", ,,,'iïn^. movrcjas, usãr. dc,' pocreres
nara
o Íoro em geral {art.3€, cio CPC), bern
"ãscor.ro t:i, :,;,,.f",",.
de trêLnr!içJir, d}siisÌ:ir, d;;ï,ïl
rêcorrer dar e.recel.ei qu!taçã0, Íirrna: ,:ì.., i:Í;ssos.
or.odr+:Ír';;;;;;,'iecetrer
notificações, firrnar contratc s de presta,:â,: . .
, :.;nriçls; ct) corr t,rar e vendêr os
produtos atiner:ìtes ac Éjúìu ri,rno de
n*;ó,,.', ,,;írsiue veicuios, ,tilïtfrinar pteçcs,
prazos e demais corlclições ;Lgsirrar coÍr.i;.i1.:,J,;,
;;i.rias, recuerimertl c,s, despeiohos de
rnercadorias e demais docurnerìtos necessár"ìr,r,
1i*gu, u receber inrportârrr;ias, dando
e recebendo quitaçoe$; rl^froll?:'gl â.Ëarti,.:jr,:,i;,Í,,;
licitaÇÕes g:úblicas" cc,noorctar
com todos o$ seug terrÌroè, assistir à abe,ri,,lir em
tie pn:pos,tas. .:arj$r impugnaçòes,
reclamações, Lìrote$tos e reÊur$c)s, Íaeer l)",:ií:
Ì];epúsla$. reba;x.ri e descon:os,
prestar cauções, revantáìas, reiceber
as iir:ç,,1r 1111,;iSg.6aucionadas 9r: rrepositadas: f)
relrresenrá-r.os junto às ReparliçÕes pribÍica; ,,,,riài*,
Ë.tã;ï;ïJ;ïrï;]i;ioï* o**
coírÌo perante as st.la,s respeetivas Íiscâiiz€ica rs.
iunto ar:s Miniçi:érros, secretarias,
DepaÌÌamentos, Diretorias, r\utarquias. ,,i,e,,i-,ros,
Deiegacias, CãlrOãraì"ria*,
E)(aicrias, Agências, TNCRA, ttrtss, crf:ï'R;,,11,
iiã*eita Fecrerar cÍo llra:;ir, sEF.ÉrZ,
E"npresas de Econrcmia Mistê., ,Joletorias
Ca;..,,., _i.. A,nând*gas, ..rurì:,as Comeciaís,
lnspetorías, Di"zisÕes, RedeÍr. oartorios om
l.:i:r,-incrusive -ïanei,onai*s-ã*'t{or*u,
Corfeios e ïelégrafos, lndú-stri3 t+ Com+ i:ir ..,
c
;;e:a; è crnde Í ai5 preciso 1or. tudo
requêrendo, promovenrl0 e assinando
s'1 ,rç,1,3:1;,;1 iOg cireitos e interesse, Ju ui'pru*u
outorgante; fazer e assìnar a sua .deciareìí:râ,::
io rmposto d" Ê;;;;, rã,i0". u.
rêspectivâs notiÍicaçíies r: assinar os ceri:Í,c;r1:s
r;r*esoorrdentes, pagar .s imposios,
taxas e demais tributos devidos,, bem con-1o
:c*rrrcuiçóes il;ü;d;.;
,*niur*,. u
re*eber quaisquer benefÍcios a quer venha
â ii:,: "iiríÌitü, Fromover csrlranÇa$ amigá\Íeis
o* * quiïaçoes, in*iu,.ç,..,: ,,.,,i*u,u, titutos canthriár.ios,
bo:n corno
ï,jllï'.",1;ji
averbar
e/ou l^111gf
cancetar prorerìros, assinand:i ,,,,.l,,**i,cr.üãçãï.'_ l]qt]ffi_ïill_"::,,"9"it
Íiscais e/ou .aJ,, ,"i,ar,ros, receber e assinar
rocia
:::":a^"^-l1i:^pÌocessos
/
correspondência da outorgante,.simples rlu
re1;isi:ada, rom ou se* valores
oJiã,*ï,ÈgúEg'=
enfím, usai" ioi: n.:ais variados pociteres
áÌánliË;l_\#*,6;g
::::i:::-:,,_r_*,:Tbot:".i
pernlitidos e indispensá'veis ao_ fier
e caLra: .:res;*,rnrreilho cio preserte "_,
presenre rerá vatidade de
ffRÊS) 0B ahos ,â r.: r,i.âr rdrasta ctara. _;
ao provimento n0 4i2 do eorrseÍho Nacloilrri d*r
Jr,lstiça-{iNJ e ,ilrn çonfornn[Ha.dd ëÈÍ,Zp úï?

ds:.,

,und;i"%tffin:ffiF

;ffi,.il/Ëffy4Èi

h{"y?,1y.r.DRnt n, !i,í, ;;t* {!6
,iu ort*,inìr"i;"ffi,;;ìã #gjngfog
-*u*;üì--'*io
::ï,:^j'i"":l_".
docunrento
"'uÍü'oï "t#Ët
será encanrinharlo à
r;,
"rrri

fff """J;ïï Ïf *:tJilï iiiï::"ï': ::ll- ; :: .1 *ì*aiiricãçao ;u e,üïuïãa",", r
ffi ffi :il:,""P;-J,*-t'ï,:ïi=n*1,ïï,:J':,ï'i--:':.lqi:,:-:;ir-Ìid"$;ËË
,2PO* eÍes sr: responsafu,;;:: ::,.. (ass) Laude,rane il;#;

iloïAs
Sanrin,leimz

g

;:lËËffi^ff€

iilFï s

IsoE

c-:l é

AuroÍizairc

{.1 :ÍËsC: oii

g;Ë;È;"ï;r
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BRASTI_

Queiroz, Fscrevente Autorizado, digÌtei

.eu, (a$s) ANA DË FÁTIMA
ABREU
CHAGAS, ïABELjÃ, subscrevo, lç! ifo/assino.
,Valores Cobrados pelo ato:
Emolumentos: R$ 4S,04 + FUNETJ Fì$
í + FUNDPAitif R$ 2,41 + COMPUïAçÃO
R$ 0,00 + SELO R$ 1,90 + FUN
1,44 + ISS R$ 2,,41 = FARPAM R$ 2,d9
=
ïotal R$ 63,90. Vatido somênte
de Íiscalização e controle, Àlo ato Íoi colhida
a assinatura (ass) de FABIO
EANDEIRA DE IúELO, BRUNO VIEIRA DA
ROCHA BARBTRATO. Eu
Laudenane dos Santos eueiroz,
Escrevente Autorizado, extraí
o presente -frasiado, conÍeri dou Íé e
assino.
EM TESTEM

DA VERDADE
9r ïABEt,milAïCI 0Ë lì10ÍA$
Laudenale dos $antos

(hd'rol

Escrevente Autorim do

Queiroz
Hscre

sELo ELEïRoNlco DE FlscÂLlzAçÂo

0o ïJ

AÌtt

- pRcvENo0.lSst$x7eïJA4Íltü3AtBD4'

NOTARIAL (u4. Resotuçào .t?200s)
Liv.ro:.0305-p - Folha: .l45, DatâlHora da utiÍiãação:0zV0Z2Ot7
as 10:47
Editado poÌ/sero

utirizado por: AngeriÍìa

rr,drn Ãi"uiJ .rï

-

orivêÍraiAngerine ïharira Afaúio de

Emolumentos: R$ 48,04 + FUNETJ_R$ 4,gÌ + FUNDpAM
R$ 2,+1 + COMPUTAçÂO R$ 0,00 + SËl-O
R$ !,e0 + FUNopcE R$ 1,44 + tss.R$ i,4ï er.npaú'Ët
à,ãg = roral R$,ôs,eo
=
Consulte o selo em cidaclao,portalseloam,cotÌ.r.bfl

.,üRiOr,- l--\
'
' ÏABELjONATO DE NO,' Q
;..

,.,,iADÊFÁï!irA/1

!v

\

-ì

Tll
,{v. Pararba, rf 2S0
/^ CrianÕpolis - Manauú ,,:.
CEF: 69079-261
(;!) :::3-9093 ; 2i;',"1-' J

-

sÉLo . Ri1.90

F'mail

de

B\48 Advogados - do Conselho Regional de Psicoroeia

https://mai Lgoogìe.com/ mail I ul 0 /?!i:2&ik:26f89d6062& jsvcr-yl p.

Lucca Femandes Âlbuquerque <lucca.albuquerque@bandeiÍaebarbirato.com.br>

do Conselho Regional de Psicorogia
4 mensagens
CRP 20 - Financeiro <Íinanceiro@crp20.org.br>
PaÍa: portelaadvogados@portelaadvogados.com.br
Cc: Assessoria Juridica <nicolletorres@tumaetorr_es.côm.bÊ,
<geradmcrpz0@gmail.com>

28 de maio de 2018 09:32
consLlltivo@bandeiraebarbirato.com.br,

Simone Esleves

Prezados Licitantes,

Devido ao probÌema ocorrido no envlc do e-mail no dia 24l05 e -es]]a data 28l05, ao
escritório Portela Advogados, esten4Èmos o prazo para apresentJÇão das razões até o dia
30/05/2OI8 (quarta-feira) às 15:00 hcras.

print da comprovaÇão do envio no dia 24l05 com retorno da
provedor, os anexos enviados antericamentê e o Ìink de
document os :: \: i i' :': /.:: t p:l. a . t:' ::.: - t, Í jt ),::- a a, \' :. j :t OBS.: Segue

mensagem peÌo

A/c Porlela Advogados, favor consultar o documento no link acima, pois acreditamos que os e-mails estão sendo
devolvidos em virtude do lamanho dr) arquivo anexado.

Atenciosamente,

Maria Tereza Arauj o
da Comissao d- Li _1-àçáo

MFmbro

cRP

-

20

Atenciosamente,

lvlaria Tereza Araújo

Conselho Regional de Psicologia 20" Região
Técnico Administrativo - Setor Financeiro
Rua Neves da Fontoura, No 217
Bairro: Adrianópolis
CEP: 69.057-495 Manaus
(92) 3584 - 4320

-

Al\4

2 anexos

I of4
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E-mail de BMB Advogados - do Conselho Regional de Psicologia

Ëì
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ATA DE REABERTURA LICITAçÃO ASS JUR.Pdf

't344K

ENVIADOS PARA PORTELA ADVOGADOS.docx
& E-MAILS
364K

Nicolle Torres <nicolletorres@tumaetorres.com.br>

28 de maio de 2018 12:35
Para: CRP 20 - Financeiro <Ílnanceiro@crp20.org.br>
Cc: portelaadvogados@portelaadvogados.com.br, consultivo@bandeiraebarbirato.com.br, Simone Esteves
<geradmcrp20@gmail.com>

Prezada María ^leteza,

À ptottogação é apenas em Íelação ao licitante Portela, correto?
N{antem-se o prazo do licitante Barrdcìta? Caso positir-o, tão logrr aptesentadas as tazões de
recurso deste ücitante, solicito que sejam enviadas por emaiÌ.

Pteciso dessa infotmação pata fins de contagem do nosso pr^zo p^r^ resposta ao tecursos.
Àguardo ainda a iníorrnaçáo acerca do expediente nâ sextâ (01 /06).
Atenciosamente,

NICOLLE SOUZA DA SII,VA SCARÂMUZ.ZINI TORRES
O-\B/PÁ 14.839

e

oAB/ÂM

ó79 A

TUMA, TORRES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Home Page: www.tumaetorres. com

.br

/e-mall. atendimentomanaus@tumaetorres. com.br

Sede Manaus: Rua Ferreira Pena,
98211-2315

n'

170, Centto, CEP: 69.010-1.10. F-one: (92) 3234-5737

e

lÍexlo dâs mensâgens anteÍiores oculto]

28 de maio de 2018 16:43
CRP 20 - Financeiro <Íinanceiro@crp20.org.br>
Para: Nicolle Torres <nicolletorres@tun jaetorres.com.br>
Cc: portelâadvogados@portelaadvogados.com.br, consultivo@bandeiraebarbirrrto.com.br, Simone Esteves
<geradmcrp20@gmail.com>
Prezada Nicolle,

o

toÍ4

prazo será prorrogado parâ todos para melhor controle do processo, ambos os escritórios Bandeira de Mello e

29/05/2018 l4:3':

Ìj-nail

de

IIMB Advogados - do Conselho Regional de Ps;coìogia

https://iiai

ì.

googlr.c om/ mail I ul O /?üi=2&i k:26f89d6062&j sver=yl p..

Portela terão até o dia 30i 05/2018 às 15:00, nessa dala enviaremos as razôes para os escritórios Tuma e ToÍres
para elaborar suas contrarrazóes que terá até o dia 06/06/2018 às 15:00 horas para apresenta-las, pois dia
0110612018 não haverá expediente no Conselho Regional de Psicologia.

Demais dúvidas estamos à djsposição pãra maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Mariâ ïereza Araújo

Conselho Regional de Psicologia 20" Região

Ìécnico Administrativo - Setor Financeiro
Rua Neves dã Fontoura, No 217
Bairro: Adrianópolis
CEP: 69.057-495 l\tlanaus
(92) 3584 - 4320

-

AM

Horário de atendimento: 08:00 ás 12:00 e 13:00 ás 17:00
Atualize seu cadastro - clique AQUI

lfexÌo das mensaqens anteriores ocuìto]

Nicolle Torres <nicolletorres@tumaetorres.com.br>
Para: CRP 20 - Financeiro <Ínanceiro@crp20.org.br>
Cc: portelaadvogados@portelaadvoga.ìos. com.br, consulii.Jo@b3ndeiraebarbiraìto.com.br,
<geradmcrp20@gmail.com>

28 de maìo de 2018 16:45
Simone Esteves

Ciente e agradeço.

Âtenciosarnente,

NICOLLE SOUZA DA SILVA SCARAMUZZII]I TORRES
oAïl/PA

1.1.839 e

OAB/AÌr{ ó79-Á

TUMA, TORRES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

:l of 4
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Flome Page: wwwtumaetorres-com.br/e-mail: 4tendimentomanaus@tumaetorres.com.br
Sede

Manaus: Rua Ferreira Pena, n" 170, Centro, CEp:

69.010-140. Fone:

(92) 3234-5737

e

982t1-2315
ffexlo das mensagens anteÍiores ocultol
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é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
COMPROVANTE DE INSCRICãO E DE

ffi

I MARCIO MORAES ADVOCACTA SOCTEDADE StautPLES
I

urncto

r/toFrAes

lovocncu, sóòiÈoÀoe srupr

I I '""'|

rs

tDAÌA

DA

srÌüÀf,ãa

L__-Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1 .634,
de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 2Z0Sl20í8 às 20:58:52 (data e hora
de

Brasítia).

i"g,s!rk *gâ{-çesgt*:a!.i

i

valcnpjreva_Solicitacao.asp

espfAnL-------l
I

página: i/1

.Voltar i

A RFB agradece a sua visita. para informações sobre política
de privacidade . ur",
Atualize sua pjgina

httpr/wwwreceÌta.fazenda.gov.btpessoaJufidica/CNpJ/cnpj(

I

Prìg,rsrer F;i*l11a
pãrê lnpra8sâo

*c1#.

1t1

27lO5l2üA
comprovante de lnscriçáo
Comprovante de lnscrição e de Situaç ão Cadastral

e de situação cadâstral

Contribuinte,
ConÍìra os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovanle é a declarada pelo contiibuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
EDE

COMPROVANTE DE

CADASTRAL
I

ïï"tTl"#Ë*"lt

@
I

ruun

e

tonnes lovoenoos

69.í1"7-01
coorGo

E

o""o"'oou,

u oououooo"

pE

"o",*papE

apvocapos
tpoR-r----l

lssocraoos

I

oemars

I

advocaticios

DEscRrçao DAs AÌtvtDADEs

Nâo inÍormada

I coorco É oEocRrÇÀo DAr
I 223-2 - Sociedade simples

Purã

__l

R FERREIRA PENA

tn;;---l ICENTRO
I

I

r\ÌE

BATRRo/D

sÌRrÌo

I
I

K-___]m-l
I

EEoÊRA_ VO RESPONSAVT,
IETR,

ffi
lATrvA

tDAÌa

_LAçÁo
EspEcraL
t,H....t.....^rl

[DA'A oa

DÁ

siÌúÃõÃõìÃõiEÌrrr-----

lzatoztzcts

Is

Aprovado pela lnstrução Normativa

RFB '1.634, de 06 de maio

Emitido no diâ 27105/2018 às 20:54:39 (data e hora de

I

s UAÇÀõ-Es"i-ÃL-----l

de 2016.

Brasília).

ConÊulta 8SA / Câpikl Sôcral.l

página:'ll1

..igkf

Pl*Fã.ar F{*ia.s
psr:i liÌ]Èrsss6]]

A RFB agradece a sua visita. Para infcrrmações sobre política de prir.:rcidade
Atualize sua gfgina

httpJ/www.rcceita.fazenda.govbdPessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitêcâo.asp

e uso,

clique aqui.

111

Beìem
Chque

n.

..IãborãCúÌ Cê:ê}rdÕ pâÌ3 v€r

si.r.1s

..

Áv, ser, Lemôs, ... rt
',":ì,.ir Ììi Ílj
iirifi li:i..

la,Lr

.r..i! *

o.L l ,.,l.:
Yr,r,,,.)1 .,,r ?.,.

ÂlélìÌCâ !èÌ!âdo' lânÌÕ!. t91
:d. !ïü*i! Flâ.Zã - sâiãs AOTAOA

Te|

191,

Âv.

Lildzaì

3:22'5?46

sen.lêlnos, ,.,

.t

{,.

lriÌÌa( l:Ji lli,r:r,l

O

*

Ìri.n,.mà,. c'nÕrâes.âi!,br

mvançl?Ygrâss
Ësaríüi1Õ lvâíciô Môrâes Âd{ccacló íãìfunalôCt elìì 3iü8 ! pôlst}i c(ltïo sc;lÔs
3íl!oEêdô5 MaJcroA!Ìçrslü leloir.ã dellõr3€3 e Jonãa Héì1ìr!ìre UaitÌiãli::l!â.

ô

o!

fìegglârnìent€ i,ìçctlü na çAIì-FA. o trcrllôrÌa ôfeece ãú! sêÌlt aliì:xles unâ em;llà
gãÍna dÈ iônl:etiÍì9nìnç ju*dKos, deerraenlaç da e:!etèrciã âSqltndã al,ÌÌ tÌie;5 ale ll
{derì aÌ1ô! dê êClcaaa'a. r oì iraÌr:e crrìcuios dcs s$aros (a|qre tã ía!9)
Â sÕilÈriadè ãtìra aÕrìl

ioa. il,tl{ipãl ia ÁayoaaaÌõ :fevìaeni;èt1è, sildiaal

eü

.tral aje a:5ôiii4çõas e sildilâ:or aÊ slr'rìdo'er pubìjrc{
e3peclálidâdr erì Julradâ dê Fi:z€;Ìdã Pibilaa.
O Fsar Ìôrio pasçni eÍcel€nr3

ê

élsrireiì!.t

e rrrprelrdìt,

iiÌiia€slrrìriã pôrâ èierldór ã6 a|ec:e Di3pae de

a3t1ì

Eâle

íe

,etr,iâÕ ê biilirÌaaâ conÌ va:lo èaeÍl,o lriiiiro plltlr! rclrnaç Ádn1iìrslrãtì!õs
rrodenas, lõi! t0ulc ri dtgììniitaçáo I ê;nìú2e11êrYìitÌt9 nl n'r!.eln de líìilqs :lri !,Èrts
3.qliiri!9 o qç€ s'qniiia? l4ri/ie: e gealrr.rlçà da lnfrrP]açã3 pãiã üs aíd.s dc: :e!rl
rlleì'i:4s
A saaieCnCe çiiì]]:e urÌ1 Cos me'h!res :iril:ìllãs jirii.,ai:s Ce aúrirú1e de Êrar;e:ics riô
â10ãlidãie. deillÌ]ìnedg l.lCVÀ,ÌJS,9 rcrverg* !Í:ddlìydnÌerìÌe ldriì prcoo!:l!rè dlrt

ilenìãôda., ludr!:a:s exrl{rslvanìeita ra Jcr!ìlâ ale1.oniar. lrì:Endo
aeÌe.ldade aós seirj al:eiììe! fê pi:,5iêçàô tLrrÌsìrarrlrt

a Escr:ciio

r?nibe:n

id!Ìì iréiri;:

de resonrìaabr|jidô

lÌrrrlr

slar:l ÊÍalieì.,jô

raãr5

SaseascIr

itrldlae giâírìta prra €:1tdâiês iln r:raer.r sctor aeciahparCè$ei1{ [riôlltlfiaìertès,
q]]€ alu;lìì :ln êtea a9litìenati,ì.
Alera Ji3st, o errÍ;icaiD Ê loral,zìilo eio rdìthio siluàdo aê âr€a tcbte de Eelefi'PÂ. qlrr
ê!i! cianamÊ*1c âô alienie € *1ão pãra ro$teri!r.rãs

'.!.'.e

Qt

r.u raroomrraes ao. or

adÍolladôs ÌdêÍarôlÀqtsiç

llrú,à le

l,líürres Ê -toràr

ie!ï'qtt

8:rinl;

dã *t1,ra.

*e!!lôfi1*nìe rÌsar{o ná üÂ!!-pA. c ÊsfiìÌún.} ilefece àos rers iheríes l]Ììâ afillã
J{ììdtirl,
ide:; ãl'es

de

P'n.r.L
l.r\pelF,
ddç\'tl ..ì-:
.,I. (< fi.'l-rÌP.
gdlcaèlra.aorìtÕ :ea!${cd{rs dósstci,:s {alique ü ictó1

".:1.t .

0

sciìe'ledê ôÌila aafiÌ;olo prircipã1 r-râ .ldrrocacia pte\ìident:ãrìã, |;liÌCliãl ê ;í:sÕiiaaÌ,n
enÌ prôl Ce ggsotr)!ões e :iÌdicains {ie s:jiri{le€a püiri:acj e etÌìì]|e4âdos, agm
?,Â.r ã /^4; -a )r,1ad..61. :d,rérlì e L "?
Â

iÌlièiíìfiilin pâ1? êlgrdet nai r:liei{e Ël5tô! Ca sêlê.}€
aeuriiã! e bibltol€çâ acnÌ rô:to aaeraÕ ÌLrndirg Ftsgt, i3tiÌar ídnÌtni:úá1i!ãi
rloCert;rs. Ìãì: tiìrrÌs ê rltgttèlt?âção e èilÌìaì:€nallenia n; !ve$ fe fiìdos iir !,Lls
aq{llnt o qü€ s4nliiaâ Írpi.l€ r sê$ rrça dã iaiarì1ìla*o !ôri cs ciãíl{t *çs :r""rÌl
0 fscinot$ p{Ì!súi erce;€nie

alìet{es

A sociedaC€ L'lilrza un das üêl1ì€ris *steffêi jüídìr*s de cÕnirü,í de l:rcce:rcs ra
3ì!âljdãde, denDmiÍiidú Jìüôï,UüË € orn],€G€ Eradat:varÌ€lÌie .rôrâ prepô5i1üiâ dãr
detìtêtd8s jÌrìJiciãar exahl:'irómmtõ nô ioììna eìel$núã, ìlà?enda, rúlrla $at5
çÊlea,dede aos Eêt : cirefie: r.r pa*laçâo jirnsCicacÍãì.

i

Esaailôa$ la1nLeaÍ, êdút: pía1iiês de te5poììlabìi'i3de 5l)']aj, ptasiàraÈ âsses;êflâ
juaídrair lfâÌirtâ pâÌâ erildâìle! do ieÍaeijo setrr;ecorjleaiiiõnìenÌe hif,rj!g!iíilÈlì!?s.
aÌ1le

:1lrâ,ì

f a arÊd astigÌeÌìarel

ÂlêìÌ1dÌss{r, o

ttari tit i igai rxãd9 etì
r

gleietê e:!ataafãfienlr n. al :i!e

ESIèì enir! ollÍas íaÌaies,

e{:

tiri:a ;li!ãiic na aiea iìxì}rn

ala

Êihj]t.pÁ,

itlr.le

e 5Àlão pêre aInteaeaaièt

I'erÍlteÌ

qU-ô

c e:li!!ónt ófeleçâ ets 9e|], Cltentê!

ã

prestêcÀô de !eft,rÍ1t lürldÌaD5 de rxaelenírÌi e qral:dâdê

:..Írir. 9;i!1
ìr.iiiÌlã

a

ir

ìírlÌ:Ì; ;:ixLÍi,

ì!.!üi.r!

iarcir:l:

.:' Ì{5. .:Ii:r I;it?, i.ir 1tìlÌr)}{,11, i.rrr'. a.:,iaìiì!,r:,f{l
Ì.! ril I : r;:-::,-: .lrírârô3iiâr.rc,nôíâ!râcrllrí
;,.

i(

1i:,:ai.ì.

Ì...:,,:),

