
   

 

 
ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO 

 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES 

AVISO DE SELEÇÃO F-ARTES Nº 01/2020 
 

 
 Aos 03 do mês de novembro de dois mil e vinte, reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitação F-Artes para apreciação do recurso 
administrativo interposto pela empresa Prime Serviços de Reboque, 
Estacionamento e Locação Ltda, em face da decisão proferida na Sessão 
Pública, do dia 21/10/2020, do referido certame que habilitou a empresa LOG1 
Soluções Integradas Ltda-EPP.  
 

 
 
I.1 RAZÕES RECURSAIS – PRIME SERVIÇOS DE REBOQUE, 
ESTACIONAMENTO E LOCAÇÃO LTDA 
   
 
 Em seu recurso, a empresa Prime Serviços de Reboque, Estacionamento e 
Locação Ltda, em apertada síntese, registra que a comprovação de regularidade 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF-FGTS e a certidão 
negativa de Débito emitida pela Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário estavam 
com suas vigências expiradas e que cabe a empresa manter suas certidões 
atualizadas não só durante a sessão de julgamento mas também durante toda a 
execução do contrato. 
 
 Alega ainda que já houve 02 (duas) sessões do certame sem que a empresa 
tenha comparecido para tomar ciência e apresentar a certidão atualizada. 
 
 Além disto, aborda que a empresa apresenta dentre os documentos gue 
comprovariam sua capacidade técnica declarações do município de São Bernardo 
do Campo, datados de 2014 e 2016, sem os quais não teria o tempo mínimo de 3 
(três) anos no ramo de administração de estacionamento.  
 
 Informa que a empresa omite informações importantes e supervenientes as 
declarações emitidas, e exemplifica o fato do contrato ser extinto pela 
municipalidade em 2017 em razões de inadimplementos contratuais.  
 
 Transcreve decisões em que alerta para o fato que a empresa Log 1 
recebeu 5 (cinco) notificações e advertência por descumprimentos contratuais 
considerados sérios, justamente porque a administração municipal rescindiu tais 
contratos, desta forma, solicita a desconsideração dos atestados emitidos pela 
Prefeitura de São Bernardo do Campo e consequentemente a inabilitação da 
empresa pela não comprovação de capacidade técnica. 
 

 



   

 

 
 
II.2 CONTRARRAZÕES RECURSAIS  – LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS EPP 
 
A recorrida alega em apertada síntese que a recorrente, equivocadamente, 
alegou em sua peça recursal que a empresa LOG1 SOLUÇÕES 
INTEGRADAS EPP deveria ser inabilitada por não ter atualizado suas 
documentações após a data do certame, mas não se atentou que a finalidade 
da referida certidão é demonstrar a sua regularidade perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - CRF-FGTS, e, resta evidente que esse 
objetivo foi atendido pelos documentos apresentados na data do certame - 
momento de entrega dos envelopes, sendo aquela a ocasião de aferição de 
validade e não qualquer outro momento extemporâneo.  Aponta ainda que o 
item 9.6 do edital é cristalino ao citar que não serão admitidas, sob quaisquer 
motivos, modificações ou substituições da proposta ou de quaisquer 
documentos, uma vez entregues os envelopes indicados no item 9.3. 

Destaca que a Comissão de Licitação, no dia 16/10/2020, solicitou a 
apresentação de novos documentos e não citou as duas certidões ora 
tratadas nesta peça, tendo sido entregues no dia 19/10/2020 os documentos 
solicitados. 

No que tange a capacidade técnica, a empresa LOG1 informa que não há 
qualquer ato superveniente que possa macular os bons serviços prestados de 
2011 a 2017, devidamente comprovados nos atestados de capacidade 
técnica emitidos nos anos de 2014, 2015 e 2016, pelo Município de São 
Bernardo do Campo com a emissão dos atestados, perfazendo, assim, os 5 
(cinco) anos de prática em perfeita execução e atendimento às condições 
editalícias daquela Municipalidade. 

Quanto ao desfazimento da relação contratual com o referido Município, a 
revogação da permissão de uso não tem a capacidade de macular os 
atestados anteriormente exarados, sobretudo porque se trata de permissão 
de uso por prazo indeterminado, revogável a qualquer tempo.  

Considerando o regular processo legal e a coisa julgada, os recursos 
administrativos apresentados pela Log 1Soluções Integradas Ltda., estão 
sendo analisados em sede administrativa sem decisão terminativa, estando, 
até   decisão   em   contrário, completamente adimplente com aquela 
municipalidade. Nesse sentido todas as certidões de regularidade financeira e 
fiscal da empresa LOG 1 estão regulares, o que afasta de plano qualquer 
argumento sobre a existência de uma dívida que de fato e de direito não 
existe com a Municipalidade paulista.  

 
III.1 ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS - PRIME SERVIÇOS DE REBOQUE, 
ESTACIONAMENTO E LOCAÇÃO LTDA 
 
  Preliminarmente, esta Comissão de Licitações informa que o recurso e a 
contrarrazão foram apresentados tempestivamente. 
  



   

 

 Cabe-nos comentar que as licitações serão processadas e julgadas na 
conformidade dos seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, 
moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, 
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como 
dos princípios da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade e dos 
que lhe são correlatos.  
  

1. Da Regularidade perante o FGTS e certidão negativa de Débito emitida 
pela Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário 
 

 A recorrente pondera que as certidões do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço e a certidão negativa de Débito emitida pela Subsecretaria de Patrimônio 
Imobiliário estavam com suas vigências expiradas e que a empresa não as 
atualizou. 
 Esclarecemos que, de acordo com o item 9.6 e 11.2, não são admitidos por 
parte do licitante, sob quaisquer motivos, inclusão de qualquer outro documento, 
modificações ou suas substituições.  Desta forma, a análise de toda a 
documentação de habilitação é feita tendo por base o dia da entrega dos 
envelopes, ou seja, da primeira sessão pública, que neste caso ocorreu no dia 
28/09/2020.  À vista disto, as referidas certidões com vigências de 04/10/2020 
e 02/10/2020, respectivamente, estavam vigentes no dia da entrega dos 
envelopes e, consequentemente, regulares, não cabendo esta comissão 
inabilitar o licitante por esse motivo. 
 
 Todavia, esta comissão por saber que a licitante tem que se manter 
regular em todas as fases da licitação, na assinatura do contrato e ao longo 
do mesmo, diligenciou diretamente aos Órgãos públicos, em consulta ao 
Sistema de cadastro unificado de fornecedores – Sicaf, o qual emite a 
regularidade fiscal instantaneamente, além da Subsecretaria de Patrimônio 
Imobiliário, constatando que a empresa log 1 encontrava-se regular com as 
referidas certidões devidamente atualizadas.  
 
 Por fim, se equivoca a Recorrente ao afirmar que a empresa não 
compareceu as 02 (duas) sessões do certame. Informamos, que a empresa 
Log 1 compareceu na sessão de abertura do seu envelope de habilitação, 
realizada no dia 15/10/2020, conforme constatado em ata. 
 
 

2. Da capacidade técnica da empresa 
 
 De início, destacamos que a Permissão de uso é ato discricionário e 
precário, podendo ser revogado a qualquer tempo, diante ou não de aplicação de 
penalidades. 
 
 Vale destacar também que os trechos transcritos no recurso foram retirados 
de um julgamento de um mandado de segurança impetrado pela própria empresa 
Log 1 a fim de rever a decisão da rescisão contratual o qual foi julgado 
improcedente, sobretudo, pela precariedade da permissão de uso. 
 



   

 

 Ademais, não foi vislumbrado outro tipo sanção mais severa a fim de que 
impossibilitasse a licitante de participar de outras licitações, como no caso a 
suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com 
a Administração ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
 
 Posto isto, a solicitação da recorrente para que esta comissão 
desconsidere o atestado emitido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo 
por ter a permissão de uso rescindida em razão de alguns descumprimentos 
contratuais considerados por ela (recorrente) como sérios não pode prosperar 
pois tais notificações e aplicações de advertências à empresa não invalida a 
experiência adquirida ao longo da Permissão de uso. E, a fim de corroborar com o 
dito acima, o próprio Município de São Bernardo do Campo emitiu, em 2016, ou 
seja, após ter notificado a referida empresa, um outro atestado reafirmando a 
prestação dos serviços pela empresa Log 1 comprovando, desta forma, o 
solicitado no item 10.2.6., regra editalícia a qual a Administração está estritamente 
vinculada, conforme artigo 41 da Lei 8666/93. 
 

 
 

IV. CONCLUSÃO  

 
 
Pelas razões acima expostas, decido negar provimento ao recurso 

apresentado pela PRIME e manter a minha decisão prolatada na Sessão 
Pública do dia 21/10/2020 no sentido de manter a habilitação da LOG1 
SOLUÇÕES INTEGRADAS EPP e declará-la vencedora do Aviso de Seleção 

nº 01/2020. 
 

 
___________________________ 

ELOIZA HELENA CORDEIRO DA SILVA 
Vice-Presidente – Mat. 13/170.345-3 

 
 
 

  
 
 

________________________________ 
RICARDO DA SILVA 

Membro – Mat. 13/ 290.172-6 
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DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 

 
Ante ao exposto anteriormente pela Comissão de Licitação, decido 

negar provimento ao recurso apresentado pela Prime Serviços de Reboque, 
Estacionamento e Locação Ltda e manter a decisão da Comissão 
Permanente de Licitações. 

 
 
 
 

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2020. 
 

 
 

Renata Affonseca Andrade Monteiro de Souza  
Presidente 

Fundação Cidade das Artes 
 

 
          ORIGINAL ASSINADO 


