
 

À  

ELEJOR – Centrais Elétricas do Rio Jordão S/A.  

Rua José de Alencar 2021.  

Bairro Juvevê CEP 80.040.070  

Curitiba/PR 

 

A/C  

Ilmo. Senhor Presidente da Comissão de Licitação, 

 

 

Ref.: PAC ELEJOR 009/2022 Pregão Eletrônico 002/2022 

 

 

O INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO – INSTITUTOS LACTEC, pessoa 

jurídica de direito privado, constituído sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, 

inscrito no CNPJ sob o nº 01.715.975/0001-69, com sede administrativa na Avenida Comendador 

Franco, 1341, CEP 80215-090, Jardim Botânico, em Curitiba, Paraná, onde recebem intimações 

e avisos, vem por meio de sua representante legal infra-assinada, tempestivamente, com fulcro 

no Artigo 59 da Lei 13.303/2016 e Art. 109, I, b da Lei nº 8666/93, à presença de Vossa Senhoria, 

interpor, tempestivamente, 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

em face da habilitação da empresa VLF SERVICOS EIRELI, por não atender aos requisitos do 

Edital PAC ELEJOR 009/2022. Pregão Eletrônico 002/2022, fundamentado nos argumentos de 

fato e de direito a seguir. 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

Tendo em vista a habilitação do licitante na data de 18/04/2022, a data limite para interposição 

do recurso é 26/04/2022, em sintonia com o artigo 4º, inciso XVIII, da lei 10.520/2002. 

 

 

II – DO MÉRITO  

 

O item 9.4, letra ‘c’ do Edital dispõe claramente que: 

 

“Considerando a parcela de maior relevância na execução do objeto desta licitação, discriminada 

a seguir, deve ser apresentado pela proponente: 

 

c) Inscrição no Ministério da Defesa, sendo categorizada como classe A ou C;” 

 



 

A despeito do disposto no Edital, o documento denominado ESCLARECIMENTOS REFERENTES 

AO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 esclareceu que essa inscrição poderia 

ser “aceita durante o andamento do processo de contratação dos serviços” posto que, segundo 

o entendimento da Comissão, a “obtenção desta inscrição pode variar de 15 a 60 dias”.  

 

Com a devida vênia, não merece prosperar esse entendimento da douta Comissão, haja vista 

que o processo de registro junto ao Ministério da Defesa não é tão rápido e nem tampouco 

garantido. A empresa que pretende pleitear sua inscrição precisa atender várias exigências e na 

sequência aguardar a disponibilidade de agenda do Ministério para inspeção e defesa da 

inscrição. Todo esse processo dificilmente é concluído no prazo de 15 a 60 dias, o que 

certamente impactará nos prazos de contratação estabelecidos no Edital.  

 

Ainda que a PORTARIA N° 3726/GM-MD, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020, que dispõe sobre os 

procedimentos e prazos para resposta dos atos requeridos junto ao Ministério da Defesa 

estabeleça o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, esse prazo pressupõe que não haverá nenhum 

indeferimento e que toda a toda a documentação exigida no Art. 18 da referida Portaria estará 

de acordo, conforme segue:  

 

“Art. 18. O pedido de inscrição deverá ser realizado por meio do SisCLATEN e encaminhado ao 

Ministério da Defesa, mediante o preenchimento das informações previstas nos formulários A - 

Inscrição no Ministério da Defesa, B - Cadastro de Capacitação Técnica das Entidades Inscritas 

no Ministério da Defesa - Recursos Humanos, C - Cadastro de Capacitação Técnica das Entidades 

Inscritas no Ministério da Defesa - Recursos Materiais, D - Cadastro de Capacitação Técnica das 

Entidades Inscritas no Ministério da Defesa-Capacitação Técnica e E - Termo de Compromisso de 

Manutenção de Sigilo (TCMS).” 

 

Como se vê, as exigências do Ministério da Defesa são muitas e garantem que as empresas 

inscritas estejam realmente capacitadas para a prestação dos serviços. Assim sendo, como 

empresa VLF SERVICOS EIRELI não apresentou a referida inscrição nem comprovou que já deu 

início ao seu processo de inscrição, entendemos que sua habilitação no certame não merece 

prosperar.  

 

No item 9.5, letra ‘c’ inciso (ii), - Documentos de Habilitação Complementar o Edital - exigia a 

Fotocópia da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da empresa, referente ao último 

exercício, comprovando o enquadramento de sua receita nas condições de microempresa ou 

empresa de pequeno porte. Tal item fica dispensado no caso de MEI (§2º, art. 1.179, Código 

Civil), somente. Ocorre que a VLF SERVICOS EIRELI mesmo não enquadrada como MEI mas sim 

como Empresa de Pequeno Porte - EPP, conforme declaração, deixou de apresentar sua 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 

 

Ainda sobre a certidão de Empresa de Pequeno Porte - EPP da empresa VLF SERVICOS EIRELI, 

sabe-se que a Lei Complementar nº 123 de dezembro de 2006 estabelece quais as pessoas 



 

jurídicas que não podem se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na referida 

Lei, para nenhum efeito legal, entre elas as seguintes: 

 

(i) Empresas de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário 

ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos 

termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite 

de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

(ii)  Empresas cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital 

de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita 

bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

(iii)  Empresas cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa 

jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 

que trata o inciso II do caput deste artigo; 

 

Diante das disposições contidas na Lei Complementar, cumpre ressaltar que o Sr. Valter Luis 

Felzmann, sócio da empresa VLF SERVICOS EIRELI também é sócio da empresa Topografia Terra 

Brasil LTDA., localizada no município de Urussanga e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

11.623.637/0001-50, com participação de 50% (cinquenta por cento) do capital da empresa, 

conforme documento expedido pelo site Serasa Experian, em 25 de abril de 2022, em anexo. 

Assim sendo, cumpre à VLF SERVICOS EIRELI comprovar que a participação do Sr. Valter Luis 

Felzmann em outra empresa não se enquadra nas hipóteses previstas no Art. 3º, § 4º da Lei 

Complementar 123/2006.   

 

Por fim, quanto ao Atestado de Capacidade Técnica apresentado, levantamos alguns 

questionamentos, conforme segue. Conforme especificação técnica contida no Edital, a UHE 

Fundão, 120 MW, possui um reservatório de 215 hectares que para atendimento dos requisitos 

da ANA, seguindo espaçamento entre seções da ordem de 50m, resultará em 222 seções 

batimétricas transversais. UHE Santa Clara, 120 MW, possui um reservatório de 2015 hectares 

que para atendimento dos requisitos da ANA, seguindo espaçamento entre seções da ordem de 

50m, resultará em 414 seções batimétricas transversais. 

 

Ocorre que no atestado juntado pela arrematante, foi executado entre 07/02/2022 e 

07/04/2022 serviços de cartografia, batimetria, topografia e geoprocessamento para as curvas 

de cota x área x volume dos reservatórios da PCH Indaia Grande, 20 MW, e PCH Indaiazinho, 

12,5 MW, na cidade de Cassilândia – MS. Ainda segundo o atestado, levantamento batimétrico 

cobriu uma área de 1.060 hectares, totalizando 328 linhas topobatimetricas e 14 seções 

transversais. 

 

Em razão da descrição das atividades relatadas pela arrematante no referido Atestado serem 

similares ao escopo requerido, entendemos como oportuna uma diligência para confirmar a 

análise de escopo e do relatório do serviço apresentado, tendo em vista que todo o serviço foi 

realizado em 58 dias ao valor global de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).  



 

III – DO PEDIDO 

 

Diante de todo o exposto, requer-se o conhecimento do presente Recurso, por tempestivo, bem 

como que lhe seja dado provimento no mérito, para declarar inabilitada a empresa VLF 

SERVICOS EIRELI.  

 

Na hipótese de entendimento diverso dessa Douta Comissão, requer-se a remessa do presente 

Recurso à autoridade superior, nos termos do § 4º do Art. 109 da Lei 8.666/93.  

 

 
Nesses Termos, 

Pede deferimento. 

 

Curitiba, 26 de abril de 2022.  

 

 

 

Luciana Brustolin de Castro Maranhão 

OAB/PR 32.056 
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