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AO DEPARTATENTO DE LICÍTAçÔES DA PREFETTURA ilUNTCIPAL DE UN|ÃO DAVTTÓRIA

- PARANÁ

Proceeso Âdmln lstratlvo no 212f2021
GhamamerÍo Públlco
Procodlmento de fantbstação de lntereslo (PMl) no 09/202í

RICARITO LUIS BONIN - ElRELl, pessoa JurÍdlca de dkelto prtuado,

inscrita no CNPJ sob o n.o 15.006.4231000í-96, com sêdê na rua FÍêi Policarpo, 367, São Bêmârdo,

no município de União da Vitória/PR, noste ato represêntada por RICARDO LUIS BONIN, brasilêiro,

soheiro, engenheiro ambiental, portador da Carteira dê ldêntidadê sob o n.o 9054464'l, inscrito no

CPF/MF sob o n.o 045.935,599-ô0, domiciliado e residênte na rua Coronel Guâlberto, 535,

Apartamênto 01, Cêntro, no municÍpio de União da Vitória/PR, vem, mui respeitosamente, com

fundamento no artigo 50, incisos X)O(IV e LV da Constituição Federal de 'l988, na Lei no 8.666/93 e

demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, manifestrar o que segue para ao Íinal requerec

lnicialm€nt€, cxJmpre deixar daÍo que a peticionária é uma empresa

idônea que busca esclarecimentos ecerce do Processo Administrativo em referência ãnts sua

rêconhêcida capacidadê lécniâ'para antribuir cúm osÍudos de viabilidade técnica, e@nômiá

ftnanceira e jurÍdica, contendo os suricrbrÍss levantamentos, inyesÍrgaç6es, dddos, infomai@s

técnicas, projetos e pareceres íesrudos), modelagem institucional e demais insumos necessános â

estrutunção do Wieto, com o objetivo de subsidiar a modelagem pan a realização de

investimentas e operação de estrutun de transbdo, tratamonto e disposiçáo final de resíduos

sólidos uhanos gerados no municlpio de União da Vitóia, nnforme especificafies e detalhamento,

consÍaÍ,les do Anexo I - Termo de RefeÉncia desta edital de Chamamenlo Público' , segundo

consigna o item 4 do Edttal PMI no 069/2021.

DOS FATOS E FUNDAMENTOS

Ç



Destarte, têndo em conta o disposto no item 6.3 do Edital Rêtificado

que consigna que a qualquêr tempo o município podeÉ, a seu critério, poÍ sua iniciativa ou em

deconência de pedidos dê ssdarecimentos: "aJ Á/Íena t, suspendet ou revqar este PMI; b) Modifrcar

a êsb1rfirra, o cronognme e o $nteúdo do PMt (...Y, tece as seguintês considêraçôês, buscando

assim os resp€ciivos esdarecimentos:

Pois bem, verifica-sê que o Edital Retificado referente ao Processo

Administrativo em referência insere na parte final de seu item 5.'t 1.3. identificado por

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA a s€guintê êxpressâo: "Em relacão ao ãl da mêBma

forma, o atestado de capacidadê técnica dêverá estar do da OAB" . Vejamos:
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Not€-s6 que ao se Íetzer uma simples leitura do item supra (5.11.3.),

percebese que esta Í. AdministÍação está exigindo atestado de capacidade técnica averbado da

OAB, contudo, o artigo 30, lnclso l, da Lêi no 8.666/1993 quê regulamenta o artigo 37, inciso XXl,

da Consütuição da Rspública F€dêrawâ do Brâsil, institui normâs perâ licitâÉês e contÍatos da

Administração Pública e dá outras proúdàncias, a quâl digâ-sê, êstranhâmêntê não foi rêlacionada

entre a LegishÉo psrtinentes para r€gular o pr€sente procssso, exiga quanto à documentaçâo

rdativa à qualificaÉo técnica tilo soínente o regisbo ou inscri@o na entidade proÍissional

competente, in veúis:

Aú 30. A documentacão relatlva à qualiffcacão técrica limltar-
qáa:
! - reolrtro ou inecrlcão na ontldado proÍissional cornpstente;
(...) (grifo nosso)

Note.se, poÍtanto, que a própria lagislação qu€ rêgula o procedimento

llcltatóÍio não êxige alestado da caoecldadâ tócnlcâ eveÍôado lunto ao óruão de cla3se. ma3

!lm, llmita eo llgi.tÍo ou lnscrlçáo na entldade profrrslonal gqryrpotente.

Não se desconhece, consoantê pontuado no Parecer Jurídico no

88212021 referente ao presente Chamamênto Público No 0912021 - lnexigibilidade de Licitação no

18/2021 - Processo Administraüvo 24212021 que há excêçÕes à rêgra gêralde instauração de pévio

procedimento licitatório, nos termos do artigo 37, inciso XXl, da Carta Magna, para a realizaÉo dos

contratos mm a Administraçáo Pública, contudo, está igualmênte é prevista na Lei no 8.666/1993,

mais especificamente em seu artigo 25, e não pode destoar do que reÍerida lei prescrevê:

AÍt 25. É inexighvel a licitaÉo quando houver inyiabilldadê de
compêtição, em especial :

(...)

Destart€, a exigência de apr€sêntaÉo de atestado de caoacidade

técnica aveôado da OAB além de não possuir qualquer sentido práico, acaba por limitar a

comoeütiüdade e oor conseouência a iqualdade entÍe os concoÍÍêntes, cnntrariando

expressamênte ao quê dispõe o artigo 3ô, §lo, inciso I, da Lêi 8.666/1993, in veór.s:

Art 3c A licitação destina.ce a garantir a observância do pglgglpig
constltuclonal da isonomia. a selecão da proposta mais vantaiosa
para e admlnlstracão e a promogáo do de3enyolvlmento naclonal
rultêntáyel e será processada e lu§ada em estrlts coníormldade
com os prlncípios báslcos da legalldedo, de impê$oalldede, de
morâlidadê, da igualdade, da publlcidadê, da pÍobidadê
admlnlstraüva, da ünculação ro lnstrumônto convocatórlo, do
Julgamento objotivo o doa que lhes são corÍelatos.
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§ í' É nedado aos aoentec oúblicoe:
I - admitiÍ. Dr€yeÍ. incluiÍ ou tolerar. nos ãto3 de convocacão.
cláusula6 ou condicõ€s oua compÍomstam. rêstriniam ou
frustrcm o seu caráteÍ competitivo. inclusive nos casos de
socledades coopêratlvas, ê êatabêlêcam prêfêrênclas ou
dlstlncões em razão da naturalldade. da sede ou domlcíllo dos
licltantes ou de qualquer outre circunstância impêrtjnenteg
irrelevante para o obieto do contreto- Íêssalvado o
dlspogto nos §§ 5r a t2 d€te aÉlgo e no @_!gl_819J4!JC,
23 de odubÍo do 19Oí;
[...] lgrifo nossol

Condui-se, desta feitra, que a Administração, ao retificar o edital em

referência, prejudica a livre conconência e contÍaria de forma expressa o dispositivo legaltranscrito

acima, ferindo assim os princípios da legalidade, isonomia e da impessoalidade.

lmportante destacar que não efste preüsão legal que autorize, nas

licitaçôês ê/ou dispensa, a delimitação aerca da capacitação técnicâ do advogado integrante da

equipe do proponênte, e, ainda que houvesse, c€rtamente não teria sido recêpcionado pela Lei

Maior.

O ato de contratar exclusivamente com proponêntqs que apresentem

advogado com atêstado de capacidade técnica aveúado na OAB despreza as demais entidades

empresaÍiais quê atuam no segmento que atende as demais exigências do processo administÍativo,

além de contrariar o comando do artigo 3o, §1o, inciso I da Lei 8.666/93 transcrito acima, medida

que não se harmoniza com as diretrizes do inciso XXI do artigo 37 da ConstituiÉo Federal, que

venia:

AÍt 37. A admlnlstraÉo públlca dlrota o lndlreta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estedos, do Dist to Fêdoral ê do§
Municípios obêdecêrá aos princípios dê lêgalidadê,
impessoalidado, moralidade, publicldade e eficiôncia e, tamtÉm,
ao seguinte:
(...)
)ül - ressalvado3 o8 caaos êrpêcificadoa na legislação, as obras,
sêÍvlços, compras e alienaçúês 3êrão contratados mediante
processo de licitação pública que acsêgute igualdade de
condlções a todos os concorÍentea, com cláusulas que
$tabolcçam obrlgaçõ€s de pagamento, mar idas as condiçõês
aÍêtiya3 da pÍopGúar nos termos da loi, o qual somente poÍmitirá
aa exlgênclas de qualificação técnica e econômlca
indispensáyois à garanlia do cumprlmento da3 obÍigações.
(...)

Em casos análogos âo prêsênte, apuram-se os sêguintes precedentes

jurisprudenciais do egregio I!iU3M!E!g_!lrl!&,:
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REPRESENTAçÃO. LrclrAçÃO. ATESTADO DE CAPAGIDADE TÉCNICA EKGÊNC|A DE
AVERBAçÃo 

-oe eu corseuo DE FrscAlrzAçÃo pnoRsslottn-. lusÊttcn oe
FUNDAI{ENTo LEGAL. nesrntçÃo lo cmÁren cotpETmvo Do cERTAI{E.
INABILITAçÃo INDEVIDA DE EMPRESA PARTIGIPANÍE. NULIDADE DA LICITAçÀO E DA
RESPECTIVA ATA DE REGISTRO DE PREçOS. DETERÍúINAçoES. Constltul reeúlção
indevida ao caÉter compolitivo da licltaÉo a exigôncia, para fins de habilitação de licitantâ,
de aveôação de atêrtado de câpacidado técnica em entidade de fiscalização profissional,
sêm que a lei estabeleça mscanlsmo polo qual a ÍeÍêrida êntidade possa manter reglstro
sobÍê cada trabalho desempenhado por Bous efiliado3, de modo a verificar a Íldedlgnldade
da dêclaÍaçáo pr$tada por tercêiro. (TCU - Processo nc 028.04,1,120í4-2, Acórdão 115212015,
data í 0/06/2015, Na 21 120151

Só sê podê exigir dê emprêsa paÍ{icipantê dê licitaÉo Íêgistrc dê seus responsáveis
técnicos e de atestados de capacidade tócnlca no conselho de fscallzação responsável pela
atlüdade básica ou serviço preponderante da omprosa. (ÍCU - Processo n' 019.620120í4.í,
Acórdâo n" 5%21'12014, drtd2ll10l2011, Ata 3812014)

Em atenção a situação em comento, importante destacar que não

deve em hipótese alguma ser confundido o ato discÍicionário, com o ato arbitrário ou abusivo, pois

este último encontra-se contaminado pelo vício da ilegalidade, da ilegiümidade ou do abuso.

A respeito, leciona Celso Antônio Bandeira de Mellol:

*a Administração, ao atuar no exercício de discrição, teÉ de
obêdêcêÍ a crltérios acaitáyeis do ponto de vista Ecional, em sintonia com o senso normal
de pessoas equilibradas e respehosas das finalidades quc preaidiram a outorga da
competência exercida. Vale dizer: pretende se colocar em claro que não serão apenas
lnconvenlentes, mas também ilegítimas - ê, portanto, jurisdlclonalmente lnválldae, as
condutaE dêsarrazoadas, bizaras, incoerentes ou ptaücadas em desconsideraçâo às
§ltuaçõeô e clrcunstânclas quo serlam atendldas por quem tlv€s§€ atrlbutos noÍmals d€
prudâncie, iênsatez e dÉpo3ição dê acatamento às ínalldadês da lêi etÍibutiva da discÍição
manâjada.'

Ademais, é de suma importância salientar que caso venha a ser

mantida a êxigência constante no item 5.1 1.3. em referência, êsta administraÉo êstará cnando um

mercâdo à margem da Legislaçâo, batêndo de frente com os princípios basilares do Procêdimenlo

Licitâtório e/ou Dispensa e do próprio entendimento pacificado do Tribunal de Contas da União,

como a livre conconência [competitividade], o da probidade administrativa, da igualdade e da

legalidade.

Considerando os fatos, fundamenlos jurídicos e entendimento§

jurisprudenciais do Tribunal de Contas da União expostos acima, é flagrante a inegularidade da

documentaÉo exigida no item 5.1í.3. do Edital Reüficado, sendo imperiosa a sua exclusão, sob

pena de ser buscada a nulidade do Processo Administrativo em âmbito judicial, inclusive com pedido

! MELLO, Celso Antônlo Bandeira de. Curso dê Direlto Adminishâtivo. 9 êd. São Paulo: Malheiros, 1997.
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Ex posrÍis, e por tudo mais que possa s€r suprido p€lo notório

conhecimento desta r. administraçáo, com basê na logislação já mencionada ê demais peÍtinênte

ao caso em tEh, requer

. seja recebida a presente manifestaÉo e com basê no 6.3 do Edital

Retiíicado no 24212021 altêrado/susponso o Procadimento de Manifêstação dê lntêrêssê - PMI no

0912021 pa'a o fim dê êxcluir a eÍgência imposta no Íinal do ilêm 5.í1.3., em Ézâo da restriçáo

indevida ao caráter competitivo que todo procêdimonto destia naluÍeza deve contemplar, reabrindo-

se o prazo de cadashamento aos interessados, sob pena de adoção das medidas judicbis cabíveis

üsando o reconhecimento da nulldadê do mesmo, bêm como o en@minhamento do presentê

procodimento ao Ministério Público Estadual para atuaÍ como fiscal da lei.

Nestes termos, pêdê deÍerlmênto.

União da Vitória/PR, 18 de fevereiro de 2022

RICARDO LUIS BONIN - EIRELI
CNPJ sob o n.o 15.006.t123l0001§6

RIGARDO LUIS BONIN

de providôncias junto ao Minislério Público Estadual, para fins de rêsguardaí os direitoc da

peücionária.

DO PEDIDO



Página 'l de 5

RICARDO LUIS BONIN - EIRELI

oTTAVA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTTTUTTVO

CNPJ n. 15.006.4231000Í-96

NIRE n.41600199316

RICARDO LUIS BONIN, brasileiro, solteiro, Engenheiro Ambiental, com registro no CREA-

PR sob n. 116963/D, CarteiÍa de ldentidade Civil RG n. 9.054.461-6/55P-ll-PR, expedida

em 20.06.2000, inscrito no CPF sob n. 045.935.599-60, natural de Francisco Beltrão -
PR, nascido no dia 30.08.1984, residente e domiciliado na Rua Coronel João Gualberto,

n. 535 - Apto 01 - Centro - CEP 84600-210 em União da Vitória - PR, na condiQão de

titular da EIRELI - Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada - RICARDO LUIS

BONIN - ElRELl, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE n.

416001993.16 em 02.12.2012, inscrita no CNPJ sob n. 15.006.42310001-96, com sede no

Município de União da Vitória - PB, CEP 84600-408, na Rua Frei Policarpo n. 367 - Bairro

São Bernardo, resolve alterar o seu Ato Constitutivo mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBEJTO SOCTAL: O objeto sociat da empresa, a parrir

deste ato, passa a ser composto pelas seguintes atividades econômicas:

Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resÍduos perigosos, Limpeza em prédios e

em domicílios, TÍatamento e disposiÇão de resíduos não-peÍigosos, Tratamento e

disposição de resÍduos perigosos, Atividades de limpeza, Obras de urbanização - ruas,

praças e calçadas, Atividades paisagísticas, Atividades Íelacionadas a esgoto, exceto a
gestão de rede, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

intermunicipal, interestadual e lnternacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos,

Comércio atacadisla de Íesíduos e sucatas metálicos, Obras de terraplenagem, lnstalaçáo

e manutenção elétrica, Serviços de pintura de ediÍícios, lnstalaçóes hidráulicas, sanitárias

e de gás, Obras de alvenaria, Construção de ediÍícios, Construção de rodovias e Íerrovias,

Estacionamento de veículos, Pinlura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos,

Serviços de engenharia e Locação/Aluguel de caminhões sem condutor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLTDAÇÃO: A visra da modiÍicação ora ajusrada,

CONSOLIDA-SE o Ato Constitutivo da EIRELI que passa a ter a seguinte redação:



RICARDO LUIS BONIN - EIRELI

otTAvA ALTERAçÃO DO ATO CONSTTTUTTVO

CNPJ n. 15.006.423/0001-96

NIRE n.416001993í6

RICARDO LUIS BONIN - EIRELI

ATO CONSNTUTIVO DE EIRELI CONSOLIDADO

GNPJ n. 1 5.006.42310001-96

NIRE n.4í600í99316

RICARDO LUIS BONIN, brasileiro, solteiro, Engenheiro Ambiental, com registro no CREA-

PR sob n. 116963iD, Carteira de ldentidade Civil RG n. 9.054.461-6/SSP-|l-PR, expedida

em 20.06.2000, inscrito no CPF sob n. 045.935.599-60, natural de Francisco Beltrão -
PR, nascido no dia 30.08..1984, residente e domiciliado na Rua Coronel Joáo Gualberto,

n. 535 - Apto 01 - Cenlro - CEP 84600-210 em União da Vitória - PR, titular da EIRELI -

Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada - RICARDO LUIS BONIN - ElRELl,

registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE n. 41600199316 em

02.12.2012, inscrila no CNPJ sob n. 15.006.42310001-96, com sede no Município de

Uniáo da Vitória - PR, CEP 84600-408, na Rua Frei Policarpo n.367 - Bairro São

Bernardo.

cLÁusuLA PR|ME|RA - DO NOME EMPRESARTAL, SEDE E DOMTCíL|O: A ETRELI gira

sob o nome empresarial de RICARDO LUIS BONIN - ElRELl, e tem sêde e domicílio no

I\íunicípio de União da Vitória - PR, CEP 84600-408, na Rua Frei Policarpo n. 367 - Baino

Sáo Bernardo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ENQUADRAMENTO: A empresa declara que se enquadra

na condição de Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar n.

12312006 e alteraçÕes posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA. DO INíCrc DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAçÃO: A

êmpresa iniciou as suas atividades em 01.02.2012 e seu prazo de duração é ilimitado.
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RICARDO LUIS BONIN - EIRELI

orrAvA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTTTUTTVO

CNPJ n. 15,006.423/000í-96

NIRE n.41600199316

cLÁusuLA oUARTA - DO CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 800.000,00

(oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00

(um real), totalmenle integralizadas pelos sócio em moeda corrente do País, conÍorme

segue:

o RICARDO LUIS 8ON1N.............

o TOTAL DO CAPITAL SOCIAL.

800.000 coT4S..........

800.000 corAs...........

R$ 800.000,00

R$ 800.000,00

cLÁusuLA oulNTA - Do oBJETO SOCIAL: O objeto social dâ empresa é composto

pelas seguintes atividades econômicas:

cLÁusuLA sExTA - DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR: A responsabilidade do

titular é restrita ao valor do capilal, conforme disposto no artigo n.980 da Lei n.

10.406t2002.

CLÁUSULA SÉTMA - DA RETIRADA DE PRO-LABoRE: O titular pode íixar uma

retirada mensal, a título de "Pro-labore", observadas as disposiÇões regulamentares

pertinentes.

Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos peÍigosos, Limpeza em prédios e

em domicílios, Tratamento e disposiÇão de resíduos não-perigosos, Tratamento e

disposição de resíduos perigosos, Atividades de limpeza, Obras de urbanização - ruas,

praças e calçadas, Atividades paisagísticas, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a

gestão de rede, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

intermunicipal, interestadual e lnternacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos,

Comercio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Obras de terraplenagem, lnstalação

e manulenção elétrica, Serviços de pintura de ediÍícios, lnstalaÇões hidráulicas, sanitárias

e de gás, Obras de alvenaria, Construção de edifícios, Construçáo de rodovias e Íerrovias,

Estacionamento de veículos, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos,

Serviços de engenharia e Locação/Aluguel de caminhões sem condutor.
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RICARDO LUIS BONIN - EIRELI

orTAvA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTTTUTTVO

CNPJ n. í5.006.423/0001-96

NIRE n.41600199316

CLÁUSULA OITAVA - DO FÔRO: Fica eleito o fôro da Comarca de União da Vitória -

PR, para o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim, justo e contratado, o titular assina o presente lnstrumento de AlteraÇão

do Ato Constitulivo de EIRELI em 01 (uma) única via.

União da Vitória (PR), 24 cie Íevereiro de 2021.

RICARDO LUIS BONIN

Assinado Digitalmente



MINISTERIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratizaçáo, Gestão e GoveÍno Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certiflcamos que o ato da empresa RICARDO LUIS BONIN - EIRELI consta assinado digitalmente por:
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