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Pregão/Concorrência Eletrônica
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO
DE RONDÔNIA

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 833/2022/CEL/SUPEL/RO
Processo n.º 0041.070810/2022-61

RH & AÇÃO CONSULTORIA E TREINAMENTOS, pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob o n.º
31.232.250/0001-80, com sede na Rua Castelo Branco, 1935 – apt. 404, Edifício Ítalo Costalonga – Centro de Vila Velha/ES, CEP:
29.100-041, comparece perante Vossa Senhoria para, com fundamento no art. 44, §1º, do Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro
de 2019, respeitosamente, expor e, ao final, requerer o que subsegue:

I. BREVE SÍNTESE DA DEMANDA

Acudindo ao chamamento desse h. estado para o certame licitacional em epígrafe, a recorrente dele veio participar com a mais
estrita observância das exigências editalícias, sagrando-se vencedora na etapa de lances.

Sobreveio, entretanto, decisão da lavra de V. Senhoria que, com a diligência que lhe é peculiar, fez constar da assentada o registro
de que as licitantes IMPACTO RH – GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTOS e a RH & AÇÃO CONSULTORIA E TREINAMENTOS,
ora recorrente, teriam infringido o item 5.5.4 do instrumento convocatório por integrarem, em tese, mesmo grupo econômico. Tal
conclusão baseou-se no fato de, supostamente, os nacionais BETHANIA COELHO DE S. PAULA GAMA, ERLANDESON CAPUCHO DE
SOUZA e FRANZ BECKENBAUER BONGIOVANI NUNES, todos sócios da licitante IMPACTO RH – GESTÃO ADMINISTRATIVA E
TREINAMENTOS serem, outrossim, sócios da recorrente RH & AÇÃO CONSULTORIA E TREINAMENTOS.

Esteada no item editalício supostamente vergastado, V. Senhoria desconsiderou a proposta apresentada pela recorrente.
II. DA DEFESA DE MÉRITO
II.1. DA NÃO-CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE AS LICITANTES RH & AÇÃO CONSULTORIA E TREINAMENTOS E
IMPACTO RH – GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTOS

Acerca da caracterização de eventual grupo econômico, o instrumento convocatório é literal ao defini-la, senão vejamos:

(...)
5.5.4.1. Para tais efeitos entende-se que, fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham
diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem
econômica ou financeiramente a outra empresa.

Pois bem. Não é a hipótese das licitantes, data vênia!

Datada de 05 de janeiro de 2023, a última alteração contratual da licitante RH & AÇÃO CONSULTORIA E TREINAMENTO, ora
peticionante (vide SICAF), dá conta de que, entre ostras alterações, a integralidade das cotas da mencionada empresa foi
transferida para WEBERSON RODRIGO POPE, que passou a ser, portanto, seu único sócio.

Sobre o tema, aliás, é importante registrar que a retirada de sócio tem efeitos retroativos à data da assinatura da alteração do
contrato social quando requerido o seu arquivamento no prazo de 30 dias, na forma do art. 36 da Lei n.º 8.934/94. Não por outro
motivo, a propósito, mencionada alteração contratual tem anotação expressa de seus efeitos do registro em 05/01/2023.

Por outro lado, por motivos de foro íntimo, WEBERSON RODRIGO POPE retirou-se do quadro societário da licitante IMPACTO RH –
GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTOS de sorte que não há que se falar em caracterização de grupo econômico, isso porque
as licitantes não possuem diretores, acionistas ou representantes legais comuns, como também não dependem ou subsidiam
econômica ou financeiramente uma à outra, razão pela qual, data vênia, a decisão de V. Senhoria merece reparo.

II.2. DA INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS PERTENCENTES A MESMO GRUPO ECONÔMICO EM
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Em que pese tenha restado comprovada a inexistência de diretores, acionistas ou representantes legais comuns nos quadros das
licitantes que dê azo à caracterização de grupo econômico, importa registrar, outrossim, que está consagrada a orientação do
egrégio Tribunal de Contas da União de que empresas de um mesmo grupo econômico podem participar da mesma licitação.

O TCU entende que não há, a princípio, ilegalidade nisso. A lógica por trás do referido entendimento é muito simples: inexiste
vedação legal à participação, no mesmo certame, de empresas relacionadas.

Obviamente, isso não significa que tais empresas podem, eventualmente, fraudar a disputa, como ocorreria se houvesse conluio
para prejudicar outros licitantes e direcionar o resultado do certame. Não é a hipótese dos autos, mesmo porque nenhuma outra
licitante, à exceção da recorrente e da IMPACTO RH – GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTOS cadastraram propostas e
compareceram ao pregão.

III. DOS REQUERIMENTOS

Ex positis, REQUER-SE, respeitosamente, digne-se Vossa Senhoria de chamar o feito a ordem para fim de, reconhecendo a não-
caracterização de grupo econômico entre as licitantes, reformar a decisão que culminou com a desconsideração da proposta da
recorrente RH & AÇÃO CONSULTORIA E TREINAMENTOS.

Nesses termos
Pede e espera deferimento.

Vila Velha/ES, 10 de janeiro de 2023.

_________________________________________________________
RH & AÇÃO CONSULTORIA E TREINAMENTOS
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