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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Ref.: Pregão Eletrônico nº 04/2020. 
Processo Nº 012/2020.

A empresa SIDCONTÁBIL EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Frederico Grulke,
1370, Térreo, Centro, Santa Maria de Jetibá- ES, CEP 29.645-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº
05.604.230/0001-83, por intermédio de seu representante legal o Sr. SIDNEI BETZEL NAAK, portador do CPF n°
070.484.777-92, e Documento e Identidade n° RG 1354118-ES, vem respeitosamente à presença de Vossa
Senhoria apresentar CONTRARRAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO aos termos do recurso administrativo
interposto por EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, pelos motivos de fato e de direito
expostos a seguir:

Trata-se de licitação na modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços e soluções contábeis para a administração pública, incluindo
execução de rotinas, assessoria e consultoria, para as necessidades do CAU/SC. Após a disputa por lances e a
minuciosa avaliação dos documentos, a recorrida foi declarada plenamente habilitada para a execução dos
serviços. 

Conforme intenção de recurso interporto pela empresa EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
EIRELI, pode-se observar que a justificativa apresentada na para impetração do recurso se baseou na suposta “não
apresentação do documento do representante da empresa conforme item 9.8.2 do edital; O licitante SIDCONTABIL
não apresentou certidão da junta comercial que confirme sua condição de micro empresa ou empresa de pequeno
porte conforme item 9.8.4 do edital; Os atestados apresentados pela licitante SIDCONTABIL não atendem aos
requisitos do item 9.11.2; e A certidão negativa de falência do licitante SIDCONTABIL, não atendem aos requisitos
do item 9.10.1”. 

É sabido, a Comissão, que a Administração e o licitante devem observar rigorosamente as regras e condições
previamente estabelecidas no edital. Isto posto, é mister apontar que a respeitável Comissão, decidiu sabiamente
quando habilitou a SIDCONTABIL EIRELI EPP por entender que atendeu integralmente as exigências do edital, de
maneira que os argumentos trazidos nas razões recursais não podem prosperar. 

A alegação trazida pela EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI de que não foram
apresentados documentos do representante da empresa, e certidão da junta comercial que confirme sua condição
de micro empresa ou empresa de pequeno porte é improcedente e objetiva desordenar a licitação. Toda
documentação solicitada em edital foi devidamente apresentada. 

Conforme item 9.8.2 do edital deveria ser apresentado documento comprobatório dos administradores no caso de
sociedade empresária ou empresa individual, portanto não se aplica ao caso, pois a SIDCONTABIL EIRELI EPP é
uma Empresa de Pequeno Porte. 

Outra infeliz alegação da EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI é afirmar que não foi
apresentado documento referente ao item 9.8.4 para que, comprove a condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte. Fato esse que não condiz com a verdade, foi apresentado a última alteração contratual que está
devidamente registrada na Junta Comercial do Espírito Santo, e que costa em sua cláusula décima quarta a
condição de Empresa de Pequeno Porte. Não há que se questionar ainda a validade do documento em questão, pois
a demonstração de sua autenticidade pode ser comprovada nos respectivos portais, informando seus respectivos
códigos de verificação, presente “in fine” no documento. 

Objetivando tumultuar e confundir ainda mais o processo a EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL EIRELI ressalta que atestados apresentados não atendem aos requisitos do item 9.11.2. Foram
apresentados quatro atestados de capacidade, três deles atendiam perfeitamente os requisitos do edital. Em
relação ao atestado referente ao Serviço de Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, o módico argumento foi o de não
apresentar o contrato que deu origem ao atestado. 

No aludido atestado constam todas as informações necessárias à comprobação da legitimidade e atendimento dos
requisitos do edital. O simples fato de não anexar o contrato não é justificativa para inabilitação, uma vez que o
atestado possui informações completas e precisas, todavia, com intuito de dar mais celeridade às informações do
atestado, foram anexados dois Termos Aditivos de prorrogação de contrato, isto posto, comprovando ainda mais a
legitimidade do documento. 

Continuando com seus pífios argumentos, EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI alega
que a certidão negativa de falência do licitante SIDCONTABIL, não atendem aos requisitos do item 9.10.1. Na data
em foi inserida a certidão estava válida, entretanto, conforme o DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE
2019, lei que regulamenta a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, em seu artigo 47 dispõe que o
pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica. Vejamos: 
“DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO"
"Erros ou falhas"
"Art. 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada
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em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação,
observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.”

Deste modo, é público, e pode ser reexaminada a qualquer momento no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo a consulta na base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do
Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe), as informações referente a negativa de falência e concordata da
empresa SIDCONTABIL EIRELI EPP, no qual, até a presente data, não costa nenhuma informação contra a
empresa. 

Portanto, em respeito ao princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, não há cabimento
nos argumentos apresentados pela empresa EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI,
igualmente não existe respaldo para a inabilitação dessa recorrida. As alegações da recorrente não devem
prosperar, uma vez que privilegia o excesso de formalismo. Como é sabido, a DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA
REPUDIAM O RIGORISMO formal e homenageiam as decisões administrativas que, a bem dos demais princípios
regentes da administração pública, AFASTAM INABILITAÇÃO E A DESCLASSIFICAÇÃO DE CONCORRENTES POR
FATOS IRRELEVANTES, que não afetam a objetividade e a efetividade de suas propostas perante o Poder Público e
nem os põem em posição vantajosa em relação aos demais participantes, como ocorreu no presente certame.

Importante destacar que o recorrido conta com diversos contratos junto a Órgãos e Entidades Públicas, bem como
privadas, portanto, não se trata de mero aventureiro, mas sim de profissional altamente qualificado que busca
prestar serviços de excelência e com preços competitivos. Serviços esses prestados com propriedade, com caráter
profissional altamente qualificado e que continuamente procura realizar trabalhos com o máximo de excelência,
mostrando assim um diferencial diante do mercado. 

À vista do exposto, o recorrido requer sejam conhecidas as presentes contrarrazões e, no mérito, NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO ORA IMPUGNANDO, mantendo-se o ato da Comissão que habilitou a
empresa licitante MELO & BRASIL LTDA, uma vez que resta demonstrado que atendeu integralmente as exigências
do edital, com consequente prosseguimento do certame, tudo em observância aos princípios norteadores da
licitação.

Termos em que pede e espera deferimento.

Certo de vosso acolhimento reitero os mais elevados votos de estima e consideração.

Santa Maria de Jetibá, 27 de abril de 2020.

SIDNEI BETZEL NAAK
CRC-ES 011186/O-9
CPF 070.484.777-92
R.G. 1.354.118 SPTC/ES
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