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DECISÃO DE RECURSO 

 

Assunto: Resposta ao recurso impetrado pela Empresa FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS 

ME. 

 

Trata-se da análise do recurso interposto tempestivamente por FABIO ANDREY ALVES 

DOS SANTOS ME (CNPJ nº 12.698.592/0001-46), contra a decisão da Comissão de Licitação em 

declarar vencedora a pessoa física MARIA VALDENIA ABREU RODRIGUES SILVA (CPF nº 

017.905.643-36) na Concorrência Pública n° 03/2016, que tem como objeto a concessão de uso 

remunerado de espaço da UNILAB, Campus dos Palmares, para exploração de um ponto de 

reprografia. 

Após o encerramento da fase ‘análise das propostas de preços’, classificação e julgamento 

final e, consequentemente, abertura de prazo para Recurso, foi constatado por esta Comissão os 

seguintes fatos: 

 

1. DO RECURSO 

FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS ME apresentou seu recurso, em síntese nos 

seguintes termos: 1) “a licitante MARIA VALDENIA ABREU RODRIGUES SILVA, por não ter no 

seu CNPJ a atividade econômica que é objeto do edital da Concorrência, teria participado como 

pessoa física para fugir das obrigações de apresentação de documentos de habilitação”; 2) “o 

objeto da licitação só poderia ser executado por pessoa jurídica, alegando que na condição de 

pessoa física não seria permitido empregar, com fundamento no artigo 2° da CLT que define o 

empregador como pessoa jurídica, com exceção do empregador doméstico”. 

 

2. DA IMPUGNAÇÃO AO RECURSO 

Por sua vez, a empresa MARIA VALDENIA ABREU RODRIGUES SILVA alegou, em 

síntese, que: 1) “o edital em seu subitem 3.1 permite a participação tanto de pessoa jurídica 

quanto física, sendo oportuno e compatível com o objeto da licitação a contratação de pessoa 



física com a Administração, segundo art. 6º, XV, lei nº 8.666/93”; 2) “a pessoa física autônoma por 

meio do Cadastro Especifico do INSS (CEI) pode registrar o empregado normalmente, desta 

forma existe possibilidade da pessoa física possuir empregado e cumprir com suas obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e fiscais, não havendo nenhuma violação ao edital tampouco má fé 

por parte da impugnante perante o certame em tela”. 

 

3. DA ANÁLISE E DECISÃO 

Examinando cada ponto discorrido na peça recursal da empresa FABIO ANDREY ALVES 

DOS SANTOS ME e em confronto com a impugnação da MARIA VALDENIA ABREU 

RODRIGUES SILVA, com a legislação e com os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais 

correlatos, e, ainda, após consulta junto à Procuradoria Federal desse órgão, analisamos que: 

 Quanto ao argumento que se refere a não participação da licitante com CNPJ, a 

Comissão de Licitação entende que o instrumento convocatório possibilita a participação 

tanto de pessoa física quanto de jurídica, sendo que as exigências editalícias cumprem 

com o princípio da isonomia, uma vez que a documentação de habilitação está adequada 

a cada natureza, pois o conceito ideal de isonomia atrelado a conferir tratamento igual aos 

iguais e desigual aos desiguais. 

 Quanto ao argumento que se refere a impossibilidade de pessoa física executar o 

objeto, alegando que nessa condição não seria permitido empregar, a Comissão entende 

que não existe qualquer impossibilidade de execução por pessoa física. O termo 

“empresa” disposto na CLT, artigo 3º, é um termo genérico utilizado para representar 

atividade econômica organizada para produção de bens e serviços com o fim de lucro, 

tendo a intenção de se referir a pessoa jurídica ou física que contrata como empregadora. 

Além disso, vale salientar que o registro no Cadastro Especifico do INSS (CEI) permite à 

pessoa física empregar e cumprir com suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e 

fiscais. 

Pelo exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em estrita observância aos 

demais princípios da Licitação, decidimos pelo INDEFERIMENTO do Recurso e consequente 

manutenção dos atos praticados. 
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