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Prezados, boa tarde.
Segue o Recurso quanto a proposta técnica da empresa Jacqueline de Paula Barbosa, o mesmo está assinado digitalmente.  

Att.  
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  OMEGA PUBLICACOES JURIDICAS 
          www.omegapublicacoes.com.br - (31) 98656-2876                

CODIGO... : 1015
CLIENTE...: JACQUELINE DE PAULA BARBOSA
DATA.........: 08/01/2021

08/01/2021
PUBLICACOES DE TERCEIROS E EDITAIS

0000 - PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNSELHEiro LAFAiETE/ mGresulTado de JulGaMeNTo de
ProPosTa TECNICa - TP No 008/2020a  Prefeitura  Municipal de  Cons . lafaiete/MG,  torna 
publico  o  resul-tado de julgamento de ProPosTa TECNICa (envelope 02), referente ao  Processo
licitatorio  no  111/2020  – TP no  008/2020,  cujo  objeto  e: Contratacao de empresa
especializada para prestacao de servicos de consultoria em gestao tributaria, incluindo
adequacoes na legislacao e regulamentos correlatos, para o Municipio de Conselheiro lafaiete, de
acordo com solicitacao da Secretaria Municipal de Fazenda. Nao houve empresas classificadas.
Empresas Desclassificadas: JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA; TrIBuTarIe eFICIENCIa FIsCal lTda e seaBra GesTAo e CoNsulTorIa eIrelI . Fica
comunicada a abertura de prazo recur-sal .  Cons . lafaiete,  06/01/2021 . alisson dias laureano  – 
Presidente da CPl .4 cm -06 1434212 - 1

http://www.omegapublicacoes.com.br/


 

 

 
 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete /MG 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal  

A/c. Ilmo.  Presidente da Comissão Permanente de Licitação   

 

 Ref.: Processo n. 11/2020 – Tomada de Preços 008/2020 
         

 
 
 
JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 18.985.386/0001-01 – OAB/MG 5.647, vem respeitosamente, com 
fulcro no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, apresentar:  

 
RECURSO ADMINISTRATIVO  

 
 
 Em face da decisão que desclassificou a proposta técnica da empresa, nos seguintes 
termos: 
 
I – Da tempestividade  

 
 O prazo recursal é de 5 dias úteis, portanto, é tempestivo o presente recurso até o dia 
15/01/2021, visto que o dia da publicação não é computado na contagem do prazo conforme 
consta na Lei 8.666/93 e que a decisão foi publicada em 08/01/2021 (documento anexo).  
 
II – Dos Fundamentos  

 
 A Recorrente teve sua proposta técnica desclassificada, pelos motivos já elencados na ata da 

sessão, todavia, vem requerer a reconsideração da decisão nos seguintes termos:  

 

 Em relação aos Atestados das Prefeituras de Januária/MG e Rio das Flores/RJ, o contrato foi 

aditivado respectivamente em Outubro/2020 e Dezembro/2020, demonstrando que a prestação de 

serviços está em andamento até a data do aditivo e não foi considerado todo o período em relação a 

essas duas prefeituras, podendo ser facilmente comprovado por diligencia/consulta ao portal das 

prefeituras.  

 

 Em relação ao atestado de Belo Vale poderá ser realizada diligência junto ao Município vem que 

os serviços são prestados pessoalmente pela Dra. Jacqueline Barbosa desde 2017 ate a presente data. 

Lado outro, no Município de Carmo da Cachoeira a prestação dos serviços já encerrou mas com as 

diligencias poderá ser atestado quem prestou os serviços.   

 

 Embora possa ser realizada a diligência, a licitante é uma sociedade individual de advocacia, o 

que já pressupõe a execução pessoal pela única sócia, embora possa ter auxiliares.  

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

Além disso, no caso em tela, a EMPRESA É INDIVIDUAL e, tem como única sócia e responsável 

técnica a pessoa da advogada Jacqueline de Paula Barbosa, logo, apresentar um atestado em 

nome da empresa é o mesmo que apresentar um atestado da pessoa física de Jacqueline de 

Paula Barbosa, isso porque a firma individual não tem personalidade diversa e separada da de 

seu titular. Ambos, firma individual e seu titular, são única pessoa, com patrimônio único e 

responsabilidade única perante a administração. 

Não sendo um sujeito de direitos com individualidade própria, não tem legitimação ad 

processum, ou seja, não podendo figurar em qualquer dos pólos do processo. As petições iniciais 

devem, ainda que supletivamente, fazer menção ao nome da pessoa natural, e não apenas ao 

nome comercial da firma individual. Se a legislação exige a qualificação da parte, esta deve ser a 

mais completa possível, não devendo se restringir ao nome empresarial em detrimento do nome 

civil. Quando se cita a firma individual já está sendo citada a pessoa natural, e vice-versa, pois 

são a mesma pessoa. A demanda movida como menção do nome comercial já atinge a pessoa 

natural do titular da firma individual. Além disso, o empresário responde ilimitadamente com 

todos seus bens pelas obrigações contraídas “pela firma individual1”. 

Não é outra a Jurisprudência:  

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. FIRMA 

INDIVIDUAL. - O empresário ou comerciante individual responde ilimitadamente com 

seus bens por todos os atos praticados no exercício de sua atividade, não se 

constituindo, desta forma, pessoa jurídica com personalidade diversa da pessoa 

física, que titulariza a firma individual. A TURMA, POR UNANIMIDADE, DEU 

PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”. (AG - Agravo de 

Instrumento 200304010255115  RS - PRIMEIRA TURMA -  06/08/2003 - 

TRF400089932 - DJU DATA:17/09/2003 – pg. 659 - Relator(a) -Juiza Maria Lúcia Luz 

Leiria ). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – FIRMA INDIVIDUAL – 

COMERCIANTE – PENHORA – CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO – "Para os efeitos da 

responsabilidade civil ou comercial, tratando-se de empresa individual, o comerciante 

responderá ilimitadamente, com todos os seus bens, pelos atos que praticar, 

atinentes ao comércio, inexistindo distinção entre dívida contraída pelo comerciante 

singular e aquela a que está obrigada a pessoa física, de modo que os seus bens  

 

1 OLIVEIRA, João Paulo de. EMPRESA INDIVIDUAL E PERSONALIDADE JURÍDICA. Disponível em <http:// 

www.agu.gov.br/page/download/index/id/531810> Acesso em 23/2/2018. 



 

 

 

 

 

 

 

respondem pelas obrigações assumidas, qualquer que seja sua natureza" (AI nº 

3.014, Des. Xavier Vieira, JC 49/288). Citado o comerciante, tem-se também como 

citada a pessoa física, sendo dispensável que se repita o ato para viabilizar a penhora 

de seus bens particulares. (TJSC – AI 97.004765-7 – 2ª C.C. – Rel. Des. Newton 

Trisotto – J. 21.08.1997) e DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Embargos à execução. 

Ilegitimidade ativa ad causam e ilegitimidade na representação afastadas. Distinção 

do comerciante individual da pessoa física. Inadmissibilidade. A distinção entre 

comerciante individual e pessoal física interessa às sociedades, assim mesmo quando 

pela sua constituição a responsabilidade do sócio está dissociada da responsabilidade 

da sociedade. Na empresa individual, os patrimônios se confundem, fazendo de uma 

só pessoa o sujeito de direitos e obrigações. (TJDF – AC 3247994 – (Reg. 9.480) – 3ª 

T.Cív. – Rel. Des. Nívio Gonçalves – DJU 17.08.1994)  

 

O essencial, para a Administração, é que o profissional esteja em condições de efetivamente 

desempenhar seus serviços no momento da execução de um possível contrato.  

Assim, se o profissional assume os deveres de desempenhar suas atividades de modo a 

assegurar a execução satisfatória do objeto licitado, o correto é entender que os requisitos de 

qualificação profissional foram atendidos.  

As exigências de qualificação técnica, sejam elas de caráter técnico profissional ou técnico 

operacional, portanto, não devem ser desarrazoadas a ponto de comprometer a natureza de 

competição que deve permear os processos licitatórios realizados pela Administração Pública. 

Devem constituir tão somente garantia mínima suficiente para que o futuro contratado 

demonstre, previamente, capacidade para cumprir as obrigações contratuais. 

Tanto que a Lei 8.666/93, autoriza até a substituição do profissional responsável técnico, caso 

seja indicado um profissional na fase de habilitação e, posteriormente, durante a execução 

contratual, não seja possível contar com os serviços daquele profissional, a contratada pode 

providenciar sua substituição, nos termos do §10 do art. 30 da Lei de Licitações, por outro de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração Pública.  

Portanto, requer sejam computados os atestados que não possuem o nome da responsável 

técnica.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação às especializações apresentadas, requer seja aberta diligência em relação à grade 

curricular, vez que não foi requerida nos documentos do edital, então não seria juntar novo 

documento, mas apenas conferir o que envolve, por exemplo, a Especialização em direito 

Municipal apresentada pela Dra. Jacqueline cujo matéria tributaria foi amplamente estudada.  

 
 
III – PEDIDO 
  

 À vista do exposto, requer na forma da Lei, seja DADO PROVIMENTO ao presente 
recurso, reformando a decisão ora recorrida, conforme argumentos expostos.  

 Caso seja mantida a decisão recorrida, o que se admite por hipótese, pugna pela remessa 
desse recurso à consideração da Autoridade Superior, para decisão, nos termos do art. 109, §4º 
da Lei 8.666/93. 

 

  Belo Horizonte, 14 de Janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 Jacqueline de Paula Barbosa Sociedade Individual de Advocacia 

 Jacqueline de Paula Barbosa 

 

JACQUELINE DE PAULA BARBOSA 
SOCIEDADE 
INDIVIDUAL:18985386000101

Assinado de forma digital por JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE 
INDIVIDUAL:18985386000101 
DN: c=BR, st=MG, l=BELO HORIZONTE, o=ICP-Brasil, ou=16636540000104, 
ou=AC PRODEMGE RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, cn=JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE 
INDIVIDUAL:18985386000101 
Dados: 2021.01.15 13:38:13 -03'00'



 

 

 
 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete /MG 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal  
A/c. Ilmo.  Presidente da Comissão Permanente de Licitação   

 
 Ref.: Processo n. 11/2020 – Tomada de Preços 008/2020 
         

 
 
 
 
JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 18.985.386/0001-01 – OAB/MG 5.647, vem respeitosamente, com fulcro no art. 109 
da Lei Federal nº 8.666/93, apresentar:  

 
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO  

 
 
Apresentado pela licitante SEABRA GESTAO E CONSULTORIA EIRELI nos seguintes termos: 
 
I – Da tempestividade  

 
 O prazo recursal é de 5 dias úteis, portanto, é tempestivo o presente recurso até o dia 
22/01/2021, visto que o dia da ciência não é computado na contagem do prazo conforme 
consta na Lei 8.666/93 e que as razoes recursais foram enviadas por e-mail em 15/01/2021. 
 
II – Dos Fundamentos  

 
 A Recorrente teve sua proposta técnica desclassificada, pelos motivos já elencados na 
ata da sessão, todavia, recorreu alegando, em apertada síntese:  
 

a) A comissão desconsiderou os seus atestados, sem verificar os contratos de 
prestação de serviços;  

b) Que “acreditou” que os profissionais com as graduações que estão no edital 
deveriam ser do quadro de funcionários do escritório ou contratados por isso não 
apresentou tais profissionais.  

 
Pelos argumentos apresentados na peça recursal, não merece prosperar o Recurso em 

questão, visto que, a Comissão considerou todos os contratos anexados pela Recorrente na 
habilitação, inclusive, os disponibilizou para conferência pelos presentes, conforme consta na 
ata da sessão e no Relatório de Critérios de Julgamento.    

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na verdade, os atestados da Recorrente foram, acertadamente, desconsiderados 

porque não atendiam ao requisito do Edital que determinava a indicação do responsável 
técnico no atestado (item 8.3.5).  

 
Portanto, acertada a desclassificação da proposta técnica em relação a esse quesito.  
 
Quanto ao segundo ponto do Recurso da Licitante Seabra, também não merece ser 

acatado, vez que, afirma a recorrente:  
 
 

“Em relação a pontuação sobre as especializações, peço análise bem detalhada, 
porque acreditei que os profissionais com as graduações que estão no edital 
deveriam ser do quadro de funcionários do escritório ou contratados”. (...) 
 

 
Mais adiante alega:  

 
 

“Portanto os documentos para pontuação da especialização não estão corretos, 
não podem ser aceitos". 

 
 
Em relação a primeira afirmação, importante esclarecer que, todos os profissionais 

apresentados na proposta técnica, tiveram seus vínculos comprovados, o que ocorre é que nem 
todos os profissionais são advogados, por exigência do Edital, era preciso apresentar um 
contador, logo, não há que falar em aplicação do Estatuto da Advocacia a esse profissional de 
contabilidade.  

 
Assim, equivocado o recurso, por vários motivos, primeiro porque os vínculos foram 

apresentados, segundo porque a Recorrente Seabra não apresentou especializações etc. e, 
terceiro porque a licitante alega que “NÃO PODEM SER ACEITOS OS DOCUMENTOS DE 
ESPECIALIZAÇÃO”, mas a comissão não os aceitou em momento algum, em relação a nenhum 
licitante.  

 
Trata-se de um recurso meramente protelatório, sem fundamentação jurídica válida, é 

dever do licitante, recorrer MOTIVADAMENTE.     

Confira-se a pertinente lição de Jair Eduardo Santana, in verbis: 

 



 

 

 

 

 

 

“O motivo ou a motivação aludida na lei somente pode ser aquela que se 
revista de conteúdo jurídico. O simples descontentamento não gera motivo 
legal. É comum – e compreensível, aliás – que o licitante vencido na disputa se 
mostre irresignado com a oferta de seu concorrente. Mas isso, por si só, não é 

bastante para se constituir no falado motivo jurídico. Por isso é que o 

recurso meramente protelatório ou procrastinatório deve ser, de pronto, 

rechaçado pela Administração Pública.” (Grifou-se)  

 

A interposição de recurso protelatório configura a prática do crime tipificado no art. 93 

da Lei 8.666/93. 

 

Resta configurada que a decisão de desclassificação da proposta técnica da Licitante 

Seabra foi acertada e não merece reparo.  

 
III – PEDIDO 
  

 À vista do exposto, requer na forma da Lei, seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso da 
Licitante SEABRA GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI, mantendo a decisão de desclassificação da 
proposta técnica da referida empresa.   

 

  Belo Horizonte, 21 de Janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 Jacqueline de Paula Barbosa Sociedade Individual de Advocacia 
 Jacqueline de Paula Barbosa 

 

JACQUELINE DE PAULA BARBOSA 
SOCIEDADE 
INDIVIDUAL:18985386000101

Assinado de forma digital por JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE 
INDIVIDUAL:18985386000101 
DN: c=BR, st=MG, l=BELO HORIZONTE, o=ICP-Brasil, ou=16636540000104, ou=AC 
PRODEMGE RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 
cn=JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL:18985386000101 
Dados: 2021.01.22 15:50:43 -03'00'


