ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS
EDUARDO MAGALHÃES – BAHIA.

Pregão Presencial n.º 037/2021

ELLU- TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, sociedade empresária de direito
privado, inscrita no CNPJ (MF) n.º 14.125.360/0001-24, com sede na Av. Luís Viana
Filho, n.º 13223, Ed. Hangar Business Park, Torre 4, Sala 10/109, CEP n.º 41.500-300,
São Cristóvão, Salvador – Bahia, email: contato@grupoellu.com, representada por seu
representante legal o Sr. JOSE VAGNER SOUZA DA SILVA, vem, tempestivamente,
com o respeito de estilo à presença sempre honrada desse ilustre pregoeiro, com fulcro
na Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002 e demais dispositivos
aplicáveis à espécie, em consonância com o artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a” da Carta
Magna, interpor

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
em face do edital de licitação do tipo Pregão Presencial n.º 037/2021, por este conter
vícios insanáveis que urgem ser anulados. Assim, requer, o Juízo de retratação da
autoridade responsável e, na remota hipótese do não acolhimento das alegações
apresentadas e, após o preparo e saneamento de praxe, que sejam submetidas as
RAZÕES anexas à autoridade ad quem para julgamento da presente impugnação e,
assim, produzir os seus efeitos legais, ex vi legis.

N. Termos
P. Deferimento
Salvador (Ba), 02 de junho de 2021
_______________________________________
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RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO - IMPUGNAÇÃO
Pregão Presencial n.º 037/2021
Empresa Recorrente: ELLU- Terceirização Eireli
Recorridos.: Pregoeiro do Município de Luis Eduardo Magalhães
Ilustre Autoridade ad quem,
O Recorrido, que sempre proferiu com brilhantismo as suas
decisões e manejos nas licitações, dessa vez não as repetiu, vez que inseriu no bojo do
edital de licitação n.º 037/2021, condições restritivas e ilegais que merecem ser
reformada por Vossa Senhoria, sob pena de macular a tão bem conceituada
administração municipal.
APERTADA SÍNTESE DOS FATOS
Desejando contratar junto a particulares os serviços de
Terceirizados de apoio Administrativo e Operacional, visando atender às demandas
das Secretarias Municipais e demais órgãos vinculados à Prefeitura Municipal de
Luís Eduardo Magalhães/BA, o recorrido publicou o edital de licitação do tipo Pregão
Presencial nº 037/2021, o qual continha as diretrizes a serem seguidas pelos licitantes.

Ocorre que no bojo das condições editalícias existem
condições ilegais que precisam ser refeitas por essa autoridade ad quem.
DAS ILEGALIDADES COMBATIDAS
Primeira Ilegalidade - Obrigatoriedade de registro no C.R.A
O edital de licitação, em seus itens n.ºs 9.2.3.1, 9.2.3.2, 9.2.3.3 os
quais tratam da qualificação técnica, exigem que o licitante esteja registrado no
Conselho Regional de Administração – C.R.A
A exigência merece ser reformada porque admitiu a eleição de uma
entidade (CRA), nitidamente incompetente para registrar os atestados de capacidade
técnica das empresas, bem como fiscalizar a atividade de prestação de serviços de mão
de obra, in verbis:
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É pacifico em nossos tribunais e na corte de contas que o Conselho
Regional de Administração – CRA não se presta a certificar atestados de capacidade
técnica das empresas prestadoras de serviços de mão de obra, vejamos:

------------------------------------------xx-----------------------------

ELLU TERCEIRIZAÇÃO EIRELI – CNPJ. 14.125.360/0001-24

Av. Luís Viana Filho, nº 13233 - Sala 108/109 - Edifício Hangar Business Park, Torre 4, São Cristóvão - Salvador/BA - CEP 41.500-300

A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 37, XXI, limita as
exigências em edital, apenas à demonstração de qualificação técnica e econômicas,
indispensáveis a garantir o cumprimento das obrigações, in verbis:
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.

Nessa mesma linha, o art. 3º, § 1°, I, da Lei n.º 8.666/93, veda os
agentes públicos que insiram cláusulas ou condições que comprometam, criem
restrições ou frustrem o seu caráter competitivo, ou estabeleçam qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, sendo
vedado a conduta de admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
exigências não previstas em lei.
O Tribunal de Contas da União também não reconhece o registro
no CRA para atestar a capacidade técnica das empresas de mão de obra:
[...]
Nas licitações públicas, é irregular a exigência de que as empresas de
locação de mão de obra estejam registradas no Conselho Regional de
Administração, uma vez que a obrigatoriedade de inscrição de empresa em
determinado conselho é definida em razão de sua atividade básica ou em
relação àquela pela qual preste serviços a terceiros, nos termos do art. 1º da Lei
6.839/1980. Acórdão 4608/2015-Primeira Câmara | Relator: BENJAMIN
ZYMLER ………………………………………
Atividades não relacionadas às específicas dos profissionais de Administração
não exigem registro perante o Conselho Profissional da categoria. Acórdão
1841/2011-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN
(grifos nossos)

A exigência contida no referido edital extrapola os limites da lei,
ultrapassando a discricionariedade, fato que, ao perdurar essa ilegalidade, ensejará na
redução do número de licitantes e maculará os princípios fundamentais do direito, em
particular o “due process of law”, o princípio da “igualdade”, “finalidade” entre outros.
Ademais disso, é imperioso afirmar que os atestados de
capacidade técnicas emitidos pelo PODER PÚBLICO, gozam de presunção de
veracidade, sem a necessidade de qualquer outro tipo de carimbo.
Segunda Ilegalidade - Comprovação de efetivo não adimitindo somatório nos
atestados
Noutra senda, na contramão do que estabelece a legislação e a
jurisprudência, o edital de licitação em seu item 9.2.3.4, , estipula a obrigatoriedade de
comprovação do efetivo em número de 350 postos, sem contudo, permitir o somatório
de vários atestados.
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O Tribunal de Contas da União já delimitou a obrigatoriedade do
órgão licitante aceitar o somatório do efetivo para comprovar a capacidade técnica da
empresa, isto, com vistas a ampliar a competitividade. Assim, faculta-se ao interessado
que não lograria êxito em demonstrar sua capacidade por meio de um único atestado,
que o faça conjugando experiências diversas. Nesse sentido é o entendimento do TCU,
cuja jurisprudência pacífica considera possível o somatório de atestados
independentemente de previsão editalícia (TCU: Acórdão nº 1.983/2014-Plenário;
Acórdão nº 1.231/2012-Plenário e; Acórdão nº 1.890/2006-Plenário).
Para o fim de comprovação de capacidade técnica deve ser aceito
o somatório de atestados, sempre que não houver motivo para justificar a exigência de
atestado único
Auditoria do TCU tratou das obras de microdrenagem, execução da rede coletora
de esgoto e urbanização da bacia da Criminosa, bem como construção da
estação de tratamento de esgotos, no bairro Nova Marabá, no município de
Marabá/PA. Na fiscalização, foi verificada, dentre outras irregularidades, a
potencial restrição à competitividade, decorrente de critérios inadequados de
habilitação e julgamento na Concorrência 5/2011-CPL/PMM, que teve por objeto
um conjunto de obras e serviços ligados à engenharia. Para o relator, “a restrição
ao caráter competitivo da licitação foi caracterizada pela proibição do somatório
de atestados de capacidade técnica”, sendo que, para ele, “a explicação para a
proibição do somatório de atestados de capacidade técnica não foi convincente”.
Em circunstâncias semelhantes, ainda conforme o relator, o Tribunal tem
determinado que “a comprovação de capacidade técnica seja feita mediante o
somatório de atestados, sempre que não houver motivo para justificar a
exigência de atestado único”. O Tribunal, então, com suporte no voto do relator,
decidiu pela audiência dos responsáveis por esta e pelas outras irregularidades.
Precedentes citados: Acórdãos nº 1.237/2008, 2.150/2008 e 2.882/2008, todos
do Plenário. Acórdão n.º 1231/2012-Plenário, TC 002.393/2012-3, rel. Min.
Walton Alencar Rodrigues, 23.5.2012.

PRINCIPIO DA LEGALIDADE
O princípio da legalidade, é o principal conceito para a configuração
do regime jurídico-administrativo, pois segundo ele, a administração pública só poderá
ser exercida quando estiver em conformidade com a lei. Segundo o princípio em análise,
todo ato que não possuir embasamento legal, é ilícito.
A questão trazida ao conhecimento da autoridade ad quem foge
ao poder discricionário, posto que a questão é vinculada a lei n.º 8.666/93 e, o agente
público só poderá exigir ou deixar de exigir algo, quando estiver prescrito em lei, o que
não é o caso.
Não pode o edital de licitação exigir que os licitantes cumpram
determinações que são, reconhecidamente, ilegais.
Por fim, há que se socorrer do artigo 3º da Lei n.º 8.666/93
[...]
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo,
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto
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do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei
no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista,
previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras,
inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo
quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o
disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de
1991.

DO PEDIDO
Ex Positis, estando demonstrado que o edital de licitação está
maculado por exigências ilegais de cunho restritivo à participação de licitantes PEDE que
essa autoridade superior anule o edital em questão determinando a publicação de novo
edital excluindo-se as máculas apontadas.

Salvador (Ba.), 02 de junho de 2021.
______________________________________________
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JOSE VAGNER SOUZA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/03/1978, SOLTEIRO,
EMPRESARIO, CPF nº 001.992.485-24, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04301953496,
órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado na RUA
SUCUPIO DE ABRANTES, 99999, APT 204, RESIDENCIAL ABRANTES, CATU DE ABRANTES,
CAMACARI, BA, CEP 42840000, BRASIL.
Titular da empresa de nome ELLU TERCEIRIZACAO EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado
da Bahia, sob NIRE nº 29600292015, com sede Avenida Antônio Carlos Magalhaes, 3244, Empresarial
Edifício Thomé de Souza Sala 907, Pituba, Salvador, BA, CEP 41820902, devidamente inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 14.125.360/0001-24, delibera e ajusta a presente alteração e
consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas
seguintes:
ENDEREÇO
CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à
AVENIDA LUÍS VIANA FILHO, 13223, HANGAR BUSINESS PARK TORRE 4, SALA 108, SÃO
CRISTÓVÃO, SALVADOR, BA, CEP 41.500-300.
DA ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a JOSE VAGNER
SOUZA DA SILVA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da
empresa, autorizado o uso do nome empresarial com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA TERCEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer
a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública ou propriedade.
DA RATIFICAÇÃO E FORO
CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do
contrato social permanece em SALVADOR BA.
Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n° 10.406/2002,
mediante as condições e cláusulas seguintes
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JOSE VAGNER SOUZA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/03/1978, SOLTEIRO,
EMPRESARIO, CPF nº 001.992.485-24, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04301953496,
órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado na RUA
SUCUPIO DE ABRANTES, 99999, APT 204, RESIDENCIAL ABRANTES, CATU DE ABRANTES,
CAMACARI, BA, CEP 42840000, BRASIL.
Titular da empresa de nome ELLU TERCEIRIZACAO EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado
da Bahia, sob NIRE nº 29600292015, com sede na Avenida Luís Viana Filho, 13223, Hangar Business Park
Torre 4, Sala 108, São Cristóvão, Salvador, BA, CEP 41.500-300, devidamente inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 14.125.360/0001-24, delibera e ajusta a presente consolidação nos
termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial: ELLU TERCEIRIZACAO EIRELI
e nome fantasia ELLU GESTÃO EM SERVIÇOS com sub-rogação de todos os direitos e obrigações
pertinentes e com sede e domicilio na Avenida Luís Viana Filho, 13223, Hangar Business Park Torre 4,
Sala 108, São Cristóvão, Salvador, BA, CEP 41.500-300.
CLÁUSULA SEGUNDA. O capital Social é de R$ 3.450.000,00 (Três Milhões Quatrocentos e Cinquenta
Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.
Parágrafo único à responsabilidade do titular e limitada ao capital integralizado.
CLÁUSULA TERCEIRA. O objeto social:
Limpeza Em Prédios E Em Domicílios; Instalação E Manutenção Elétrica; Gestão E Administração Da
Propriedade Imobiliária; Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios; Atividades Paisagísticas; Preparação
De Documentos E Serviços Especializados De Apoio Administrativo; Treinamento Em Desenvolvimento
Profissional E Gerencial; Marketing Direto Telemarketing Sem Comercialização De Mercadorias; Locação
De Mão-De-Obra Temporária; Obras De Terraplenagem; Construção De Edifícios.
CNAE FISCAL
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
4120-4/00 - construção de edifícios
8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não
especificados anteriormente
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
7319-0/03 - marketing direto
6822-6/00 - gestão e administração da propriedade imobiliária
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica

4313-4/00 - obras de terraplenagem
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CLÁUSULA QUARTA. A empresa iniciou suas atividades em 12 de Agosto de 2011 e seu prazo de
duração é indeterminado.
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CONSOLIDAÇÃO DO ATO DE ALTERAÇÃO Nº 9 DA ELLU TERCEIRIZACAO EIRELI
CNPJ nº 14.125.360/0001-24

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ao titular JOSE VAGNER SOUZ A DA
SILVA, a quem compete praticar todos os atos pertinentes á gestão da sociedade com os poderes e
atribuições de representá-la ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele; movimentar contas correntes
bancaria; contratação e demissão de pessoal; autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o
uso em operação de qualquer natureza que seja estranha ao objeto social da Sociedade bem como endosso,
aval ou fiança, assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros e ainda, onerar
ou alienar bens imóveis da sociedade.
CLÁUSULA SEXTA. O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de
cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao
titular os lucros ou perdas apurados.
CLÁUSULA SÉTIMA.
registrada.

O titular declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade

CLÁUSULA OITAVA. O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e
nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração
desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar
sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, ao cesso as cargos públicos ou crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública ou a propriedade.
CLÁUSULA NONA. O titular poderá fixar uma retirada mensal, a titulo de pró-labore com as devidas
deduções legais.
CLÁUSULA DECÍMA. A EIRELI pode a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência,
mediante alteração contratual devidamente registrada.
CLÁUSULA DECÍMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da Cidade de Salvador, Estado da Bahia, para
resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.
Estando justo e contratado a titular assina o presente instrumento, em 1 (uma) via de igual e teor
consistência.
SALVADOR, 27 de abril de 2021.
____________________________________________
JOSE VAGNER SOUZA DA SILVA

CPF/MF nº 001.992.485-24
Titular
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Cpf: 00199248524 - JOSE VAGNER SOUZA DA SILVA

________________________________________
TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

29/04/2021
Certifico o Registro sob o nº 98066132 em 29/04/2021
Protocolo 219073490 de 29/04/2021
Nome da empresa ELLU TERCEIRIZACAO EIRELI NIRE 29600292015
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 125377081536807
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

