
ANOS

CENTRO OESTE

coMtssÃo DE LrcrTAÇÃo Do sESCoop/G O - SERV

APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ES ODE

NACIONAL DE

GOIAS,

PREGÃO PRESENCIAL N' 01412021

CENTRO E TE VI ILANCIA E SEGURANCA IRELI ,já
devidamente qualificada nos autos pra citados, vem perante .Exa., com o

habitual respeito e acatamento, ap sentar RECURSO ADMI S TIVO, da

decisão que declarou a licitan inabilitada por haver ma al de

digitação no CNPJ da empresa o documento exigido n 6.1.4', ,,, de

1. A Licitante re rrente está sendo prejud ad indevidame

por equívoco de terceiro

2. Ao apresentar o documento exigido m 6.1.4 "d",

documento fornecido e elaborado p terceiro, constou a razã I correta da

3. Quem equivocou- na elaboração do docu nto o foi a

Licitante, e sim a empresa que preench

4- O justo no presente o é oportunizat pazo pa UE

Licitante apresente o documento correto,

proposta mais vantajosa.

DOS FUNDAMENTOS.

assim o SESCOOB obte a

ol

Simples erro formal

digitação de n.o de CNPJ não é cap

de empresa em certame licitatório.

www. grupocentrooeste.com. br
contato(âgrupocentrooeste.com.br

t3282.2525

na proposta de preço, como no caso, na

az de gerar a desclassifica inabilita çao

Jí c( ;i
, p"u^*,v, krrà^
\r^ ! i.^
ifii*.t,tlc úh"**r,*§

acordo com os fatos e fundamentos à seguir expostos:

DOS FATOS.

Licitante, no entanto, constou o CNPJ diverso.

o documento.

I



ANOS

CENTRO OESTE

O Objeto de uma licitação é seleci r a proposta mais

vantajosa cumprindo o princípio da isonomia.

Nesse caso, a proposta mais va josa é a proposta vencedora

da empresa hora recorrente.

O erro material de digita é passível de solução? Sim, então

náo pode a empresa ser inabilitada se que lhe seja oportunizado pra ara

correção

Assim como 'A ex ncia de erros materiais o mlssões nas

planilhas de cusÍos e preços da licitantes não enseja a sslflcação

antecipada das respectivas propo tas, devendo a Administ, v con tantes

realizar diligências junto às licitan

que não seja alterado o valor glob

TCU.

para a devida correç s falhas, sde

I proposto". (Acórdão 2. 015 - Pt, rio)

A existência de

suficiente para inabilitar a Licitan

rro material de digita o CNPJ não

lnabilitar a Recorre

chamado formalismo exacerbado,

finalidade precÍpua da licitação.

por mero equívoco fo al e digitação, o

A inabilitação da emp a licrtante deve ocorrer so en uando

forem infringidos valores jurídicos relev tes, de modo a comp rom r NS

visados e não quando podem ser suprido de forma imediata e sem lq ue

prejuízo aos demais participantes e à Admini ção Pública.

O afastamento de uma contrata mais vantajosa pelo simples

fato de existir um erro formal. constitui uma verdadei iolação à ordem jurídica,

em especial aos princípios da competitividade, da nomicidade e da

razoabilidade e proporcionalidade, bem como da eÍiciência, do-se uma

contrataçâo mais vantajosa e onerando os cofres públ

necessidade.

www. grupocentrooeste.com.br
contato6grupocentrooeste.com.br

13282.2525

a realidade impede o c mp ento desta

rcos sem qu

\
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CENTRO OESTE

Marçal Justem Filho,

contratos administrativos, í 3. ed,

proporcionalidade ensina, in verbis:

in Comentários lei de licitações e

do princípio dap 76,ao ratar

"O princípio da proporcion ade restringe o exercício das

competências públicas, proibindo o exce . A medida limite e a salvaguarda

dos interesses públicos e privados em jo o . lncumbe ao Estado adotar a ida

menos danosa possível, através d compatibilização entre os nteresses

sacrificados e aqueles que se pretende proteger. Os rincípios da

proporcionalidade e da razoabilid e acarretam a impossib dad de rmpor

d defei s. Sob

esse ângulo, as exigências da lei ou do Edital devem ser te pretad AS como

instrumentais."

O equívoco de n reza f ormal no preenc me to do CNP a

empresa não pode implicar a ina ilitação automática da cita e do certam

Muito pelo contrário, uma vez ver ado o equívoco no pree chi ento do CNPJ

da licitante, deve o órgão licitante nceder prazo para a la ação do erro,

possibilitando, assim, o ajuste da p osta apresentada

u item 5.3 afirma que pos vel sanar

lnclusive no item 5.3.3 p ite a correção pela falta CN

Além do julgado do TCU

para corroborar a tese recursal.

cima citado, apresentam ut

www. gru pocentrooeste. com. br
contatoâgrupocentrooeste.com.br

t3282.2525

s, a Administração Pública
lismo moderado, que

e suficientes para
a e respeito aos

prevalência
ainda,

deve pautar-se pelo princípio do
prescreve a adoção de formas si
propiciar adequado grau de certeza, se
direitos dos administrados, promovendo, ass
do conteúdo sobre o formalismo extrem
as praxes essencrars à proteção das prerrogativa
adm inistrados. (TCU no acórdão 357/201 5-Plenário)

m

o, respet
s

No curso de procedimentos licita

consequências de severidade incompatível com a irrelevância

I

O próprio edital em

erros materiais ou falhas formais.
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CENTRO OESTE

Temos, assim, que m simples erro formal, SI I de correção,

cl sificação e

R

empresa licitante.

c

equer o provimento do presente recurso pa ha itar a

ONSIDERAÇÕES FINAI

Neste ato a Licitante Recorre anexa Declaração emitida

Goiás Escola de Vigilantes declarando que a presa utiliza o serviço de

treinamento e reciclagem de seus vigilantes des

realidade ocorreu erro material de digitação.

0610112020, e que na

Neste ato anexa ainda o contrato que corrig

digitação

www. grupocentrooeste.com. br
contato6grupocentrooeste.com.br

t3282.2525

Licitação. Julgamento. Erros
a prove ita mento de p ropostas
que não prejudicam o teor
se mosúra danoso ao in
isonomia e da razoabili

c

Represent , Relator

erros materiais sanáveis,
fertas, uma vez que isso nâo
público ou aos princípios da

. (Acórdão 187/2014 Plenário -
istro Valmir Campelo)

o

,s. É possivel o

Não restando con
proposta, não se
preenchimento da
não constitui mo
proposta, quan
necessidade de
1 81 1/201 4-Plená

figura a nulidade do
ilha de formação de

suficiente para a
a planilha puder ser

da aooba a/es o a tenç

an

ão do preço

ço do licitante

lhora me

ção da/as

Erro no

ema

Falhas meramerite formais, sanáveis dq

licitatório, não dlvem levar à desclassrfl
( Aco rd ã o 2 87 2/20 | O - Pte n á n o)

te o proc
o de licitan

tuoe aterial de

I

I

por parte da licitante não pode s{r motivo suficiente de

inabilitação.

I

'c_-s-sc
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CENTRO OESTE

O que e importante é que desde 0610112 a empresa Licitante

possui contrato de treinamento e reciclagem. O i rtanteéqueaempresa
Licitante cumpriu as exigências do edital. O impo nte é que a empresa Licitante

possui a proposta mais vantajosa.

A empresa não pode ser i bilitada por excesso de formalismo

por erro de digitação.

DOS PEDIDOS

Por tudo o exposto, uer o recebimento do p nte recurso

Requer que o rec o seja provido para ha itar empresa

licitante, e que por consequência, a declarada vencedora rtame

Nestes Termos
Pede e Espera Deferimento.
Goiânia, Goiás, 24 de Agosto de

CENTR IAE EGURANCA RE

Ro ri eOl et ra

Di ÍÍY tr {-

l. Declâração da Goiás Escolâ de Vigilantes

2. Contmto lirmado entÍe a Goiás Escola de Vigilanles e a CenlÍo

dc vigilantes.

www.grupocentrooeste.com. br
contatoAgrupocentrooeste.com.br

t3282.2525

<-4

Vigilância. para Íeâlizâção de cursos c rccicl

Cr' a 7-E. a

rãNPJ: 04.7 e/0001-55'

CENTRO OESTE VI NCI '

É SEGURANCA. EIR

Av. Bela vista S/N' Qd.02 Lt

Jardim Progresso

cÉP 7 4.91í -690

Lap. oe cu!ÀNlA' Gc --

f
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!
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CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANÇA ETRELI.
CNPJ: 04.701 .639.'0001-55, localizada na Avenida Bela Vista, quadra 02. lote I I - Jardim Progresso.
GoiâniaicO. CEP:'l 4.9 I I -690.

Pclo pÍesente ir'lstrumento particular de Contrato de Prestação de Sc,1içus. as prftc\ .rci nil
qualilicadas têrn cntre sijustas e avençadas o seguinte:

CLÁUSULA I,RINIEIRA: A CONTR/\TADA co,ripromere-sc a minisrrar aos Íirncionários.ru
candidatos cnviados pela CONTR{TANTE, o Curso de I-onnação e,,ou Reciciagem do Vilrilanrcs
e,'ou L\tensào a Transporte de Valores er'ou Escolta,{rmada e,'ou Scgurança l)essc\al er'ou Extcnsaro
para Seeurança de Grândes E\ entos, com carga horária. currículos e prograntas e matérias dc acor..lo
com a Portaria no 3.2332012. seus anexos e legislação complctar do N4inistcrrio da Jusriçe.

Cl-ALSULA SEGUNDA: O desenvoNintento dos currículos e programas de ntateriais proccssar-
se-á conr e utilização de métodos didáticos consagrados pcla rnoderna pedagogia. corrplcrnentedos
por prá1ica e recursos de ensino c instrução dccorrentes da erpcriência dos dirctores e- instrutorcs da
CONTRA]"ADA.

65. localizada na Ar enida Anhanguera n" 6350 Setor Aeroporto, Goiânia,i Goiás, CEP: 74 075-010

CL,.\USt:LA TERCEIRA: O controle c a avaliação dc aprcndizagcm obedeccrâo sobr.crudo ro
pr*,isto na Portaria nn 1.23i12012 <io DI)F. além de submerererr-sc a Icgislação quc venha a ser
cditailo por aquele luÍinistério e ao poder discricionário da dirctoria da CONTRá.'IADA. c\crcirad!)
sempre no interesse e exclusivo de manter e-le!ado os indiccs de aprendizagem e incólu,ncj os \ xlorcs
morais e sociais que dcvem ser intcgrados ir personalidade do prolissional da scgurança.

CLÁUSULÀ QUART-{: CO\TR{TAD.{ E CO\TR{TÀNTE compronrere-sc à prinrci|a. I
ministrar os cursos e a segunda. a matricular seus funcionários nos cursos tlc l:or.rraçio e 'o.
Rcciclagcns c,/ou Ilxtcnsões prcvistas na Poftaria no 3.233/2012 da CONTR{TADA. clLrranre a
vigênciâ do col]trâto.

cl-AUsuL.{ QUINl A: os faturanentos enr razào dos cursos que trata . cráLrsula anler.ior scri.
feitos na rnedida ent que,ls candidatos forem sendo inscritos. na íbrma Lrsual da C0\TR_\TADA.

CLÁtiSULA SEXTA: A CON'IR.4.TANTE se comprorlrcre a pasar a C()\ I.R,\TAD-{- em rezão
do prcsentc colltrak). âs impottáncils rel'erentes às reciclagcns a sciem rcalizadas conlblrre ti]llclai

.râ\qw

<iiÊ::.-

o

.onrulte: httpr//e icial.tigír.iur,br/s
Selo ne 010121 309490864

ÍENrleaçÃo
CERÍltlCO qu nte fctocópla é reprodúção frel
do olttnôlq,l reientado. Dou fê
Nsva BÍôsi to ds:À021.
ROGÉRIO OUE

ÊSCREVENIE
SILVA GOUT/.RT.

.r. 0{ ErEEôl{t tD^ E3rÉ OócúrEllro,

NO

ESCOLA DE VIGITA]IIES CNPJ: í7.040.í53/0001-65
G

CONTRATADA: GOIÁS ESCOLA DE VIGILANTES LTDA, CNPJ: I7.040.15],,OOOI-

\
. N" 6.350 . SETOR AEROPORTO. CEP 74075.010. GOIÂNIAAV, ÂNHANGUER{ - coús

FONES: (62) 3932-3945 t3954-3946
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áFGOIAS
CNPJ: 17.040.í53/000í-65ESGOTA IIE VIGILAIITES

a) RS 245.00 (Duzentos e quarenta e cinco reais) por aluno na Reciclagem de Vieilante
Patrimonial, INCLUSO Atestado de Saúde OcupaÇional e Exame Psicotécnico;

b) RS 12.00 (doze reais) por diária, a titulo de taxa de alojamento, quando hourer necessidade
de vigilante pernoitar em suas dependências.

c) RS 12.00 (doze reais) por refeição (marmitex - almoço e/ou jantar).

Parágrrfo Segundo: Ii de responsabilidade da COI{TRAT-\\TE o fbruccimcnro ile rirdos os
documcntos ncccssários para matdcula- Çonforme exigência do afiigo 155 da Portaria 1.23-:'1012 e

outros docLrnrcntos do cursando/reçiclando que se fizerem necessários com no mininto -1Shs antes drr

início r1o relerido curso. não previstos no preço ora contratado.

CLAUSUL,\ SliTlf{-{: Locâção do Stând dc Tiros - ^ 
CONTRATADA sc cornprometc a cedcr

scu Stand de l-iros à CONTRATANTE pata Llso e tl cinarnenrtt de scu pessoal, meiliiinte cronosrunla
da CONTR.\TADA e, respeitadas as normas legais cie segurança \.igentcs. sem ônus para a

C]ONI'ILA'IANTD.

Parágrafo Primeiro: Será cobrada uma taxa única por caila utilizaçlio oo valor dc RS :50-00
(tJuzentos c cinquenta reais) pelo fornecimcnto de obréias (al\ os e outros papéis diversos). llóm cle

óculos c dcnrais materiais que serão utilizados pelos vigilantes da CONTRÂTANTE no ercrcicio
do tiro.

ParágraIo Segundo: A CONTRATADA se compromete em 1'orneccr scu instrutor de tiros. durante
o rreinamcnto. se rn ônus para a CO\TRATÀNTE.

CLAUSULA OITÂVA: A CONTRATADA se compromere a criar turmas especiais, a fim dc
viabilizar a reciclagem no mais curto prazo possível, em havendo urgêncla por paÍe da
CONTRATANTE, e elistindo acima de l4 (quatorze) vigilantes a serem reciclados de cada vez.
l{avendo quantidadeíriÍerior a l5 (quinze) vigilantes, serão incluídos na programaçào norrnal dc
cursos da CONTRATADA.

Parágralb llnico: Para a criacão de novas ru.mas, a CONTRATANTE dererá comunicar a
COir*TR{f-{DA com antccedôncia mínirna de l0 (dez) dias a fim de riabilizar e pr.ograrnlçào .ir
rcciclagenr.

CLÁUSUI,A NON,\: A rescisão plena deste contmto dar-se-á a qualquer tcmpo. desdc que haja
comunicacio e\pressa pelâ parte interessada, corn antecedência minima de 30 (trinta) rJias. hipótese
em que nenhuma indcnização será devida.

Parágrafo Primciro: o prcsentc instrurnento será rescindido dc preno dircito. indepcndente dc ar iso.
notificação ou intcrpelaçào j ud ic ial ou exlu.judicial, cabencio à parre laltosa intlcnizlr a pirne inocentc
por todas âs perdas. darros e prcjuízos veriljcailos. nos se!Lrinles casos:

a) inadimplentento de qualquer cláusula ou condição deste contrato

,âr
lffi-^:{fl,

.on5ulte: httz://
Selo ne 01r1.2108

CERTIFICO que .

do oíiginêl q!re m

Nova Brasilia,

,0863
á,lul selo 026732À1071429

flcAçÃo
otocópia é reprodução fiel

ROGÉRIO QUEIROZ
ÉSLITLVENTE

(VA GOUL/.RT.

ntado. Dou fé
o d€ :021.

'ouÀLoutR ÀDUtrER^9Áo, RÂS INVÂUDA ESÍE DO€UT€NIO ffi,ffiH

Parágrafo Primeiro: Reciclagem dc Vigilantc Pah'imonial

-/,

a\
\

ÀV. ANHANGUERA. N'6.350. SETOR AEROPORTO - cEP 74075-010 . GOIÂNIA. Goús
FONES:
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GOIAS
CNPJ: 17.040.'153/0001.65

b) lnterrupçricr dos self,iços pela CO\TIIATAI)-\. senr .]Lrsliiiclti\a uceira pela
CONTRATANTE:

c) \ão currprimento das crisências para e\acuçào doj ser\ iaos ronlatados:
d) Sc houve| r'estrição, por partc cle qualcluer órgào corrpctenre crn relaçào is l'unç(lcs dâ

CoNTIt,ITADA:
c) l:âlirrcia. recLrpcraçào judicial ou crtrajLrdicial ou insolr'ência de quelquer. das parles.

re'qLrcrida. homologada ou decrciâdil.

I'arágrafo Scgundo: Se a CONTITATADA niio curnplir conr as obrigaçõcs quc lhe sã,0 inerenlcs no
prcsente instlunrento. a CONTRATA-\TI.) podcrá iescindi-lo imcdirramcnle.

l'arágr:rftr Tcrceiro: A CONTI{ATADA por sua vcz. poderá considcrrr rcscindido o presente
Contrato. na hipótesc de falta de pagamento por paíe da CONTRÀT-{NTI. dc qualquer parccla
estabelecida ncste instrumento, ou pelo nào cumprimento de qualquer obrigação dcrivada no prcscntc
contrato.

CLÂUStrLA I)ECIMA: O presentc contrato lcui raliiJade por prazo indcicrntinado, a purtir.la .lata
dc assinltura. podendo ser rescindido na lôrrna prcvisll nâ ClÍusul:l \ona.

CLÁIlSt.l-A DÉCIMA PItlN,II.IlIL{: Fica elc'ito o loro de (ioiânirr,CtO. com crclusão dc qurlquer
r)utrcr. pilra a soluçâo dc qullquer litiuio dccorente destc instlun'rent().

l. por csrrrem assim just<ts e contrittâdo\. assinant o presente e,n 0l (duals) \ ias dc itUul tcor c par.r
urn só clcilo. c\lm ditas testamunhas.

Coiás rEscola de g

CONTR ADA

festemunl'ias: I

CPF n

ilentes Ltda

Coiânia. l3 de

Cent

to de 2021

L

23 / -J-

Vigilância e Segurança Eirele
CONTR-4TAh'TE

t-8

ffitit /

;Á

q
rl
ra-

.onsulter http://ert
selo ne 01q1210E21

CtRÍlFlCO que a Pr

do origindlq,re me

Nova Brasilia,24
ROGiRIO QUEIRO; DA

ESLREVSNÍE
,ou rourR aoutÍEnÀaÁo. R su&{ou

r.br/
2

aÁô
ia é reprodução fie!

o. Dou tê

do 2021.
GOTJLART .

ÀY. ÁNIIANGL'ERA . N" 6.350 - SETOR AEROPORTO . CEP 74O75.OrO - GOúNIA . COrÁS
F0NES: (62) 3932-3915 I8954-3946

lrvw.goiasseguranca.com.br /

m

ESGOTA DE VIGIIAI{TES
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Declaração

Declaramos a pedidos da parte interessada e para os devidos fins que, A
empresa Centro Oeste Vigilância e Segurança Eireli- CNPJ 04701639/0001-55,
utiliza nossa Escola, para treinamento e reciclagem de seus vigilantes, conforme
contrato firmado para tanto em 06.01.2020.

Esclarecemos que por mero erro material foi digitado equivocadamente o
número do CNPJ da mencionada empresa no contrato Ílrmâdo em 06.01.2020,
sendo o C N PJ ,ne-O47ú16337t'ÔO-1 -55 o correto da empresa Centro Oeste
Vigiláncia e Segu Assim sendo, alestamos que a referida empresa
sempÍe utilizog a realização dos cursos e reciclagens de
seus vigilantes, or o contrato mencionado

Res
men
emp

lida o mencionado contraio, po;s consta a Íazáo da

_t
HOr Ser mos o preseÍirma nte

Mônica da Silva B a Duarte

Gere

§ryil
ti}Év

entaio. Dou Íé.

UN

32
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u
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ã1lrlÍí
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dorl5u lter httpí//extra l.tig.J,ius.br
Selo nc 0101210 ,0865

rrcacÂo
CERTIFICO que

do origlnalq,.te

Novt Brasilia,

ocópia é reprodução íte I

de à021.
noc É RIO OUEIRO A GOUtÂRT.
tSCREl/ENÍE

,OUÂLOUER Â'ULIÊRÂçÀÔ, RÀSURÀ OLJ INVAUDÂ ÉSIE DOCUMEXÍO'

ô pre

e Íoi
do
OA

AV. ANHÁNGUERA . N'6.350 . SETOR AEROPORTO - CEP 74075.010 . GO
FONES: (62) 3932-3945 13954-J946

*'nr*goiasseguranca.corn,br' / sac@goiasseguranca.com.br

. GOIAS

.'a'* * +lt"' í€-qt\
.=:)Ç.'

I
CNPJ: í 7.040.í 53/000í -65

G
."Ç

- 
ESGOIA DE VIGILAIIIES

que o .equívoco no número do CNPJ, constante do contrato

corretamente.

+!

;
Ly

Goiânia-Go,20 de Agosto de 2021 .

.C

ffiffi



.*o.

\

Â
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