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À 
Faculdade de Direito de Franca 
Autarquia Municipal de Ensino Superior 
PROCESSO LICITATÓRIO: 07/2020 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AR RESPIRÁVEL COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
 
A TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 02.846.684/0001-72, estabelecida na Rua Heriberto Hulse, 4750, Serraria, São José, Santa Catarina, por 
seu representante legal, vem mui respeitosamente, amparados pelo art. 109 da Lei nº 8.666/93, apresentar 
RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE, 
LOTE 01, ITEM 01, relativamente ao Pregão em destaque, o que faz consoante os substratos fáticos e 
jurídicos na seqüência delineados: 
 
Cremos que por falta de conhecimento ou em buscar mais detalhes acerca da “EMPRESA” entramos com 
o recurso para apresentar fatos que demonstram que não atendem as solicitações exigidas e nossa empresa 
com conhecimento de causa, vem apresentar por esta colenda comissão sobre a alegação: 
 
“Vamos apresentar as argumentações técnicas e jurídicas desta alegação” 
 
Nossas expectativas serão frustradas, bem como a competição, haja vista que rogávamos pelo bom senso 
da dileta Comissão de Licitação e não iremos imaginar a tamanha desigualdade de procedimento 
apresentada pela concorrente, sob pena de além de banalizar o certame licitatório sair prejudicado por não 
ter em seu poder todas as informações necessárias acerca do rege. Porém, não pode a Administração criar 
critérios subjetivos decidindo arbitrariamente sem aplicar os princípios norteadores da Legalidade, da 
Isonomia, da Publicidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, etc.. 
 
Tanto é pacífico o posicionamento ora dissertado, frente ao caso concreto, que nossos doutrinadores de 
maior destaque assim lecionam ao versar sobre situações análogas: 
 
Nessa esteira de entendimento, colhe-se os ensinamentos de MARÇAL JUSTEN FILHO, no sentido de que 
"o cabimento do recurso administrativo sujeita-se à presença de determinados pressupostos. Sem esses 
pressupostos, nem se chega a apreciar o mérito da questão. A existência de pressupostos recursais retrata 
a vedação legal ao exercício meramente arbitrário da faculdade de impugnar atos administrativos. Trata-se 
de evitar desperdício de tempo e de energia na apreciação da insatisfação do particular. Os pressupostos 
recursais são requisitos que todo recurso deve apresentar sob pena de não ser conhecido - vale dizer, não 
ser efetivada a revisão do ato administrativo impugnado". (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 9ª ed., Ed. Dialética, São Paulo, 2002, p. 590). Diante de todo o exposto e por restar 
flagrante e manifestamente intempestivo o presente apelo, sugiro o seu não conhecimento. 
 
O inicio das ilegalidades: 
A marca registrada no sistema eletrônico diverge da marca do catalogo anexado junto a proposta posterior 
a licitação. Como pode ser constatado em documento enviado pela AFTER LIMITS COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE RESGATE (Fabricante NARDI Modelo: E27). 
 
Nenhuma nulidade causará ao ajuste se os termos e condições da proposta vencedora forem discutidos e 
a contratante obtiver mais vantagens (menor preço, menor prazo de entrega, menor juro moratório). 
 
Para troca de marca, deverá restar comprovado, por meio de documentos, que o produto efetivamente foi 
retirado de linha. 
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O edital exigia o cadastramento da proposta e, posteriormente, a apresentação do catálogo para confirmar 
que a marca apresentada na proposta atende as especificações técnicas do termo de referência. Logo, se 
o catálogo apresentado não se trata do mesmo produto (são marcas diferentes) que foi informado na 
proposta, concluí-se que o catálogo não foi apresentado e, portanto, houve descumprimento ao estabelecido 
no instrumento convocatório. 
 
Isto porque, afronta ao princípio da vinculação do instrumento convocatório previsto no art. 3º, "caput" e art. 
41, "caput" da Lei 8.666/93. 
 
O fato da empresa concorrente ter inserido a marca de maneira abreviada pode ser tema de discussão, pois, 
em regra, a Administração pode (deve) fazer diligência para obter mais informações sobre a marca 
apresentada, inclusive para não perder competidores sem justificativa plausível.  
 
OS FATOS APURADOS E CONSTATADOS COMO VERIDICOS E IRREFUTAVEIS: 
O que faz gerar o ar respirável não é o conjunto móvel e sim o COMPRESSOR RADIAL DE ALTA 
PRESSÃO.  
 
A cartilha da FUNDACENTRO através do PPR (PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA) é a única 
instituição governamental brasileira que detalha todos os componentes que um sistema típico de geração 
do ar comprimido respirável “respiradores de adução de ar” (compressor para recarga de cilindros) deve 
possuir. 
 
O Programa de Proteção Respiratória (FUNDACENTRO) foi criado pela Instrução Normativa nº 1, de 11 de 
abril de 1994, do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
§  2º-  Para  a  adequada  observância  dos  princípios  previstos  neste  artigo,  o  empregador  deverá 
seguir, além  do  disposto  nas  Normas  Regulamentadoras  de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho,  no 
que  couber,  as recomendações da   Fundação   Jorge   Duprat   Figueiredo   de   Segurança   e   Medicinado   
Trabalho - FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "PROGRAMA DE PROTEÇÃO 
RESPIRATÓRIA -RECOMENDAÇÕES,  SELEÇÃO  E  USO  DE  RESPIRADORES"  e  também  as Normas  
Brasileiras, quando  houver,  expedidas  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Metrologia,Normalização  
e  Qualidade Industrial - CONMETRO. 
 
Seguindo a cartilha da Fundacentro http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-
digital/publicacao/detalhe/2016/6/programa-de-protecao-respiratoria 
 
2.1 Sistema típico de geração do ar comprimido respirável 
2.1.1 Introdução Ao planejar ou instalar um sistema de ar comprimido respirável para produzir o gás 
respirável, deve ser consultado profissional competente. Para garantir a operação segura do sistema, além 
do cuidadoso planejamento e instalação, o sistema deve ser mantido por uma pessoa competente. Pág 194. 
 
O único profissional competente, conforme artigo 12 da Resolução n. 218/73, bem como a Decisão 
Normativa n. 45/92, ambas do Confea é o engenheiro mecânico que possui atribuições plenas nas atividades  
como projeto, fabricação, instalação, laudo, parecer, análise entre outras, artigo 1º da Resolução 218/73 do 
Confea, atividades estas relacionadas aos equipamentos mecânicos e eletromecânicos que atuam em 
pressão diferente da atmosférica, como unidades compressoras de fluidos e cilindros (vasos de pressão).  
 
Mesmo que consideramos a marca RESGATÉCNICA como marca de fato, reconhecendo o seu processo 
da fabricação de toda a unidade móvel de ar respirável, importando apenas o compressor (NARDI) e 
montando o sistema móvel no Brasil, ambas estarão realizando assim de fato qualquer projeto, fabricação, 
instalação, laudo, parecer, análise entre outras, atividades estas que são relacionadas aos equipamentos 
mecânicos e eletromecânicos que atuam em pressão diferente da atmosférica, como unidades 
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compressoras de fluidos e cilindros (vasos de pressão) segundo artigo 12 da Resolução n. 218/73, bem 
como a Decisão Normativa n. 45/92 já citadas. 
 
Considerando que esta equipe de apoio ao certame licitatório e pregoeiro, reconheceram como marca o 
produto ofertado pela empresa AFTER LIMITS, marca: RGT (RESGÁTECNICA), levando em consideração 
as leis do CONFEA/CREA e as do MINISTÉRIOS DO TRABALHO, cartilha da FUNDACENTRO as quais 
descriminam que apenas os engenheiros mecânicos podem ser responsáveis por qualquer atividade técnica 
relacionadas aos compressores,  a luz da alínea E do artigo 6º da Lei 5194/66  onde cita que exerce 
ilegalmente a profissão  a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer 
atribuições reservadas aos profissionais da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, com infringência do 
disposto no parágrafo único do Art. 8º desta Lei, avigorados ao o Art. 15 da mesma Lei dispõe que são nulos 
de pleno direito os contratos referentes a qualquer ramo da Engenharia, Arquitetura ou da Agronomia, 
inclusive a elaboração de projeto, direção ou execução de obras, quando firmados por entidade pública ou 
particular com pessoa física ou jurídica não legalmente habilitada a praticar a atividade nos termos desta 
Lei, informamos que consulta ao CNPJ da MARCA RESGATÉCNICA  15.453.449/0001-82 e até mesmo de 
qualquer empresa com a palavra RESGATÉCNICA e AFTER LIMITS 26.342.129/0001-71 via telefone e via 
site http://www.crea-mg.org.br/index.php/servicos/consultas, não existem quaisquer resultados de registros 
no  CONSELHO competente pelas atividades objeto desta licitação. Considerando que esta licitação seja 
homologada para um fornecedor que está revendendo uma marca de alguém que exerce atividade ilegal da 
profissão, este contrato será considerado como NULO e todos os envolvidos serão autuados pela entidade 
responsável.  
 
Lembrando que qualquer atividade técnica relacionada a compressores requer mão de obra especializada 
para a sua execução e afeta diretamente o ramo da Engenharia Mecânica deve ser realizada por profissional 
legalmente habilitado. 
 
O arrematante AFTER LIMITS esta ligado a vários CNPJ's, como pode ser comprovado 15.453.449/0001-
82 RESGATÉCNICA, 26.342.129/0001-71, 26.314.690/0001-47 MULTSTOCK LTDA, em consulta ao SQA 
via receita federal podemos observar que o sobrenome de todos os sócios destas empresas é GONTIJO. O 
que caracteriza conluio na elaboração de orçamentos prévios a administração, a chamada cotação 
cobertura, além de caracterizar grupo econômico perante o FISCO FEDERAL. 
 
O redirecionamento tributário ocorrer quando: 
(i) a comprovação de subordinação de uma ou mais empresas a uma empresa ou grupo de pessoas, que 
as dirige, controla e administra, e, cumulativamente (ii) a prática comum do fato gerador (art. 124 do CTN) 
ou a confusão patrimonial (art. 50 do CC). No último caso é imprescindível provar a fraude e obter 
autorização judicial prévia ao redirecionamento. 
 
Empresas que fazem parte de um grupo econômico, desvinculadas de suas ações, metas e atos geradores 
de tributos, não estão sujeitas à solidariedade e, consequentemente, ao redirecionamento de dívida 
tributária. 
 
A legislação prevê e a jurisprudência acata que a obrigação de empresa do mesmo grupo econômico de 
responder por débitos tributários das outras, ainda que contraídos exclusivamente no interesse de uma 
delas, comprova o abuso de personalidade jurídica, ao desviar as sociedades dos fins estabelecidos em 
seus atos constitutivos, com o intuito de mascarar a realização do fato tributário ou impossibilitar o 
adimplemento da obrigação tributária. 
 
A AFTER LIMITS não possui registro no CREA, sua marca ofertada (RGT) sistema eletrônico, 
RESGATÉCNICA (CATÁLOGO), também não, mesmo que sejam levados em consideração a NARDI como 
fabricante, a empresa que monta o sistema móvel de ar respirável, deve seguir as leis do MINISTERIO DO 
TRABALHO por consequência o PPR da FUNDACENTRO e acima de tudo o conselho responsável pelo 
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objeto deste certame, CONFE/CREA. As duas empresas possuem sócios com o mesmo sobrenome. Fica 
claro que existe um balanceamento de faturamento, pois a RESGATÉCNICA não é optante pelo simples 
nacional, fazendo com que seja desvantajoso sua participação em licitações por não usufruir da lei completar 
123/2006. 
 
Qualquer contrato cujo objeto de fornecimento esteja dentro do âmbito das atividades do CONFEA/CREA, 
será considerado como nulo quando existe exercício ilegal da profissão, e neste caso, foi comprovado por 
meios seguros que todos os envolvidos, RESGÁTECNICA E AFTER LIMITS, atuam as margens da lei, tanto 
quanto ao seu processo de montagem, importação e testes quanto a participação em licitações e 
faturamento.   
 
Não é justo que empresas como a TECNISUB e tantas outras, que pagam anuidades caríssimas ao CREA 
e aos seus responsáveis técnicos disputem preços com concorrentes que exercem atividades irregulares 
perante a nossa constituição. 
 
Norma não é lei. Mas por força da lei é obrigatória.  
 
É vedado ao fornecedor de produtos e serviços colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou 
serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas 
específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ou outra Entidade 
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – CONMETRO. 
 
De mais a mais, o Art. 3º da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, reza que: 
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, DA IGUALDADE, da publicidade, da 
probidade administrativa, DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DO JULGAMENTO 
OBJETIVO E DOS QUE LHES SÃO CORRELATOS. (grifo nosso) 
Assim sendo, o Edital é regra máxima em toda e qualquer licitação, não podendo a Administração, ou quem 
quer que seja, abandonar o regulamento imperioso da competição, e criando interpretações nos pontos 
suprimidos e esquecidos no Edital. 
Logo, tanto a Administração quanto os licitantes estão atrelados ao regulamento maior, que é o Edital. 
Decorrido o prazo legal para impugnação, não cabem mais quaisquer questionamentos ou discordâncias 
das regras explicitadas, e se ele não foi claro o suficiente agora é intempestivo questioná-lo, cabendo 
somente à submissão. 
Portanto, não pode agora a Administração descumprir as regras máximas da convocação, mesmo que tal 
alteração fosse fruto de um caso irrelevante, situação que não ocorre no caso concreto e na matéria aqui 
discorrida a recorrente prezava pelo cumprimento dos princípios elencados acima e não prejudicando quem 
quer que fosse, em especial o caráter competitivo. 
A Lei de Licitações, coroando as normas-princípios trazidas no seio constitucional, elencou os diversos 
princípios administrativos aplicáveis à Licitação, sejam os básicos, ou mesmo os correlatos, todos aqui 
relacionados e analisados à luz da melhor doutrina e jurisprudência nacional. (grifo nosso). 
 
Por derradeiro, temos a finalizar nossas argumentações pleiteando nossos direitos e o cumprimento da 
legislação. Participando da presente licitação. 
Agindo assim, fez-se letra morta ao teor da regra contida nos artigos legais apresentados neste instrumento, 
banalizando a entidade pública, distante dos princípios Licitatórios elencados no art. 3º da Lei nº 8.666/93. 
 
Com este instrumento Administrativo, busca-se a reparação do dano causado a recorrente, voltando à luz 
da moralidade e da isonomia. Com essa atitude, o nobre Presidente da Comissão de Licitações ajustará 
seus procedimentos corrigindo seus equívocos e dando a oportunidade para que a recorrente, e 
principalmente a Administração, alcancem seus objetivos, resultando na harmonia da lei e cumprindo a 
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missão as seleções de uma proposta que atenda as especificações para a Administração. Temos certeza 
que com esse gesto a Administração sairá ganhando. 
 
Diante da comprovação de FRAUDE E EXERCICIO ILEGAL da profissão perante a todos os órgãos 
responsáveis pelo objeto deste contrato solicitamos inabilitação do fornecedor CNPJ 26.342.129/0001-71 
AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE. 
 
Outrossim, informamos que na hipótese, ainda que remota, desta nobre Comissão de Licitação, insista em 
decidir manter a referida HABILITAÇÃO de uma empresa que exerce atividades ilegais, certamente tal 
decisão não prosperará perante representação junto ao TCESP, TCU, CREA/CONFEA, MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E RECEITA FEDERAL – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Tribunal de Contas da 
União. 
 
Busca-se JUSTIÇA! 
 
P. Deferimento 
 
 
 
São José-SC, 18 de março de 2020. 

 
 
 
 
 
 

JAIRO DAVI TRAMONTINI GOMES 
Diretor Presidente sócio e proprietário 

CPF: 223.825.349-15 
RG: 298.159 SSP/SC 
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