
 

 
 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020 

 
 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

 
Pregão Eletrônico Nº 04/2020 
Objeto: Prestação de serviços e soluções contábeis para a administração pública, 
incluindo execução de rotinas, assessoria e consultoria, para as necessidades 
do CAU/SC. 

 

Análise de recurso administrativo interposto pela empresa EVOLUCAO ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (CNPJ: 06.347.374/0001-64) e de intenção de 

recurso apresentada pela empresa PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE 

EIRELI (CNPJ: 11.385.969/0001-44) 

 

Dos Fatos 

No dia 17 de abril de 2020 ocorreu a sessão pública do Pregão Eletrônico Nº 04/2020 

(Proc. adm. 012/2020) com vistas a contratação de serviços e soluções contábeis para a 

administração pública, incluindo execução de rotinas, assessoria e consultoria, para as 

necessidades do CAU/SC. 

No decorrer da etapa de lances a empresa SIDCONTABIL EIRELI (CNPJ 

05.604.230/0001-83) apresentou menor preço e, após encerramento da etapa, anexou 

proposta atualizada no sistema, em conformidade com o item 7.28.2 do edital, sendo tal 

proposta enviada ao setor solicitante do CAU/SC - de acordo com previsão do item 8.7. do 

instrumento convocatório – o qual a aprovou. À vista disso, a pregoeira realizou a aceitabilidade 

da proposta no sistema.  

Dando andamento à sessão, a pregoeira conferiu todas as condições de habilitação da 

empresa classificada com menor preço, permanecendo estritamente vinculada ao edital, em 

observância a um dos princípios basilares da modalidade licitatória em comento (Art. 2º do 

Decreto Nº 10.024/2019).  

Não havendo condições que desabonassem a licitante SIDCONTABIL EIRELI e, ainda, 

considerando que foram realizadas todas as diligências e conferências a fim de certificar-se de 

que a empresa está apta para execução do objeto, a pregoeira declarou-a habilitada e, por 

conseguinte, vencedora do certame. 



 

 
 

Foi concedido prazo para que qualquer licitante manifestasse a intenção de recorrer, de 

forma motivada, em obediência ao disposto no art. 44. do decreto regulamentador do pregão 

eletrônico (Decreto Nº 10.024/2019) e, ainda, à previsão editalícia (item 11.1.).  

Tempestivamente, as licitantes PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE 

EIRELI (CNPJ: 11.385.969/0001-44) e EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL EIRELI (CNPJ: 06.347.374/0001-64) manifestaram interesse na interposição 

de recurso. 

As intenções foram motivadas pelas licitantes e, por isso, aceitas pela pregoeira que 

informou via sistema os prazos para apresentação das razões recursais - por parte das 

recorrentes - e contrarrazões – pela recorrida -. Todos os prazos foram registrados na ata da 

sessão. 

Apenas a licitante EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI 

apresentou peça recursal, que foi contrarrazoada pela licitante SIDCONTABIL EIRELI, e será 

analisada neste documento.  

 

Da Análise 

Diante dos fatos, submetem-se as alegações da recorrente e contrarrazões da recorrida 

à análise desta pregoeira, de acordo com atribuição conferida pelo decreto regulamentador do 

pregão eletrônico (inciso VII do art. 17 do Decreto Nº 10.024/2019). 

Inicialmente a impetrante alega a ausência de documentação do representante legal da 

empresa declarada vencedora, solicitada no item 9.8.2 do edital. É verídico que tal documento 

não foi anexado juntamente com os demais documentos habilitatórios para este certame. No 

entanto, é previsão do próprio instrumento convocatório de que a habilitação das licitantes 

acontecerá por meio de conferência junto ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores), sendo as licitantes obrigadas a anexar, juntamente com as suas proposta, 

apenas os documentos que não possuírem cadastrados no referido cadastro de 

fornecedores: 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO  
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o 
direito de acesso aos dados constantes dos sistemas  
(...) 
9. DA HABILITAÇÃO 



 

 
 

9.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos 
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele 
abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à 
qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o 
disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 
(...) 
9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, 
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, 
para fins de habilitação(...)  
(Grifo nosso) 

Neste momento há de se destacar que os editais dos certames licitatórios do CAU/SC 

são construídos tomando como base os modelos dispostos pela Advocacia Geral da União 

(AGU), aplicáveis a toda Administração Pública, contemplando as boas práticas desta, assim 

como a legislação mais atual e, ainda, jurisprudência dos órgãos de controle, em especial da 

Corte de Contas (TCU). 

Por isso, dando aplicabilidade ao disposto no edital e sempre primando por uma ação 

mais célere e menos enrijecida, assim como tomando o devido zelo à confiabilidade dos 

documentos de habilitação, estes são sempre conferidos pela pregoeira primeiramente no 

SICAF. 

Feito o esclarecimento, informa-se que ao realizar a consulta ao SICAF a pregoeira 

retirou, conferiu e analisou todos os documentos de habilitação da licitante SIDCONTABIL 

EIRELI lá constantes, dentre eles o documento do representante legal da empresa (solicitado 

no item 9.8.2 do edital).  

Portanto, tal alegação de ausência de documento do representante legal da licitante 

declarada vencedora não merece prosperar, haja vista que: 1 - a licitante possui tal documento 

no SICAF; 2 - o edital não só prevê a conferência destes documentos via SICAF como dá 

preferência a esta, exigindo que licitantes anexem juntamente com a proposta apenas 

documentos que não constem no referido cadastro de fornecedores; 3 - a pregoeira conferiu tal 

documento junto ao SICAF, fazendo inclusive seu download, conforme pode ser conferido em 

print screen apensado a este julgamento (Apenso I). O referido documento, cujo download foi 

realizado diretamente no SICAF no momento da sessão pública do pregão (vide data do arquivo 

no print screen), está anexo a este julgamento.  

A recorrente também argui que a recorrida “Deixou de apresentar Certidão da JUNTA 

COMERCIAL, documento exigido para ME ou EPP”. Cabe mencionar que tal documento está 

previsto no item 9.8.4 do instrumento convocatório. A contrarrazoante argumenta: 



 

 
 

(...) 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. 
(Grifo nosso) 

Conforme exposto nas contrarrazões, a licitante SIDCONTABIL EIRELI apresentou 

comprovação de habilitação jurídica de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – 

EIRELI (Art. 980-A do Código Civil), por meio de Contrato Social da Empresa atualizado com 

sua última alteração, sendo que o arquivo conta com termo de autenticidade e, ainda, código 

de verificação na JUCEES (Junta Comercial do Estado do Espírito Santo). 

A apresentação do Contrato Social da Empresa está de acordo as exigências do 

instrumento convocatório no que tange à habilitação jurídica das licitantes, consoante seguinte 

item: 

9.8 Habilitação jurídica:  
(...) 
9.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
(Grifo nosso) 

Importante destacar que o porte da empresa (EPP) – além de constar no referido Contrato 

Social (Cláusula Décima Quarta), conforme informado nas contrarrazões da recorrida - consta 

também no comprovante de inscrição e de situação cadastral enviado pela licitante (item 9.9.1). 

Ademais, o certame não é exclusivo para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 

(EPP), logo, na situação em comento, a licitante não estava usufruindo de tratamento 

diferenciado por se enquadrar como pequeno porte.  

A recorrente, também apresentou na sua peça recursal argumento de que a licitante 

declarada vencedora “Deixou de apresentar Certidão de Falência VÁLIDA, vez que a 

apresentada tem a emissão em 16/03/2020 e válida por 30 dias, ou seja, venceu em 

15/04/2020, 02 dias antes da realização da licitação, que ocorreu em 17/04/2020.” 

O recente vencimento da certidão negativa de falência e concordata não passou 

despercebido pela pregoeira que, ao notar que o documento anexado pela licitante tinha 

vencido no dia imediatamente anterior ao certame, e ponderando a possibilidade de que a  

certidão possivelmente estava válida no momento em que a licitante fez o upload dos arquivos 



 

 
 

no sistema para participar do certame, buscou o sítio oficial do Tribunal de Justiça do Estado 

do Espírito Santo – com base na competência atribuída pela legislação (art. 47 do Decreto nº 

10.024/2019) - a fim de realizar diligências e verificar se a empresa estava de fato regular. Tal 

documento, com nova data de validade foi conferido e salvo, conforme print screen já 

supramencionado (Apenso I). Anexa-se à esta análise a referida certidão atualizada, contendo 

data e horário de expedição, com o propósito de comprovar a diligência feita durante a 

realização da sessão.  

Em tempo, cita-se a acertada contrarrazão: 

(...) 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 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. 

Logo, não há fundamentos fáticos nem jurídicos para inabilitar uma empresa que está 

apta a prestar os serviços. Ainda que sua certidão estivesse vencida há apenas um dia, não 

pode a pregoeira se abster de realizar, com base em suas atribuições e seu poder-dever, todas 

as precauções necessárias em busca da proposta mais vantajosa para a Administração, que é 

afinal a razão de ser da licitação.  

O intuito de todos os documentos solicitados para a habilitação de uma empresa em um 

certame é certificar a Administração de que a licitante está em condições de: 1 – celebrar um 

contrato administrativo, sendo remunerada com recursos públicos e; 2 – prestar os serviços de 

forma satisfatória conforme a Administração necessita. Ou seja, todo o rol de certidões e 

documentos solicitados em uma licitação visa tais garantias à Administração Pública e não a 

de atender a meandros burocráticos.  



 

 
 

O papel do pregoeiro é de conduzir a sessão, sempre vinculado ao edital, de forma a 

conseguir obter a proposta mais vantajosa, garantindo para o órgão licitante que a empresa 

vencedora do certame cumpre todos os requisitos necessários para celebração de um contrato 

administrativo e sua posterior execução a contento. 

Por isso, sempre visando a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração – 

objetivo mor de um certame licitatório -, considerando ainda os princípios da razoabilidade – 

haja vista que quando foi anexado o referido documento estava válido -, e da proporcionalidade 

– considerando que inabilitar uma empresa com menor preço que está apta a executar o objeto 

a contento, adjudicando-o para outra licitante por preço superior, causaria prejuízos ao erário -

, foi realizada a diligência e o obtida a validação de tal documento de forma permitida pela 

legislação e oficial por meio de consulta direta ao sítio do Poder do Judiciário do Espírito Santo.  

Corrobora-se que a licitação não é um fim em si mesmo, mas um procedimento criado 

para servir de meio que permita a Administração Pública alcançar seu fim: atender ao interesse 

público. 

Por último, a recorrente insurge contra dois atestados de capacidade técnica 

apresentados como qualificação técnica da recorrida: 

(...)FALTA COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA (itens 9.11.2, 
9.11.2.1, 9.11.2.3, 9.11.2.5) 
1- ATESTADO SMTT: provável início em 30/11/2018 A 01/04/2019 (04 
MESES após o provável início); 
2- ATESTADOS SAAE: Não apresentou contrato que deu origem ao 
atestado. 
Dos atestados apresentados, 02 não atenderam a exigência do edital para 
comprovação de capacidade técnica exigida, não atingindo a capacitação 
técnica mínima exigida de 03 (três) atestados de capacidade técnica 
(mínimo). (...) 

Antes de adentrar no mérito das alegações, importa transcrever o que solicitava o edital 

quanto a qualificação técnica das licitantes: 

9.11.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 
licitação, mediante a apresentação de, no mínimo, 3 (três) atestados de 
capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público. 
9.11.2.1. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já 
decorrido no mínimo 2 (anos) ano do início de sua execução, exceto se 
houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, apenas aceito 
mediante a apresentação do contrato.  
9.11.2.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de 
sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 
social vigente.  
9.11.2.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 



 

 
 

exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017. 9.11.2.4. Poderá ser 
admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma 
concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de 
capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do 
item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.  
9.11.2.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias 
à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A 
da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

Acerca dos atestados contestados pela impetrante, informa-se que a licitante 

SIDCONTABIL EIRELI apresentou os aditivos contratuais, instrumentos hábeis para alterar 

contratos firmados pela Administração Pública, previstos na legislação, em especial na lei nº 

8.666/1993 que disciplina as contratações públicas (art. 60). Tais aditivos corroboram a 

existência de um contrato e suprem a necessidade de comprovação de legitimidade dos 

atestado. 

Contudo, em especial atenção aos argumentos trazidos pela recorrente, a pregoeira 

solicitou os contratos à recorrida, para melhor análise dos fatos expostos, obtendo as 

informações abaixo discorridas. 

O contrato firmado entre a licitante SIDCONTABIL EIRELI e o Serviço Autônomo de Água 

e Esgosto (SAAE), autarquia municipal da Prefeitura de Mimoso do Sul/ES, iniciou em 24 de 

abril de 2018,  estando vigente até a presente data, conforme informação coletada na Cláusula 

Primeira do 2º Termo Aditivo ao contrato, anexado ao Sistema Comprasnet.  

O contrato firmado entre a licitante SIDCONTABIL EIRELI e a Secretaria Municipal de 

Transito e Transportes (SMTT) da Prefeitura de São Luís/MA  iniciou em 30 de novembro de 

2018, estando vigente até a presente data, conforme informação coletada na Cláusula Segunda 

do 1º Termo Aditivo ao contrato, anexado ao Sistema Comprasnet.  

Para fins de transparência a todas as informações e saneamento de qualquer 

questionamento, anexo a esta análise os contratos recebidos pela recorrida.  

Consoante apresentado pela contrarrazoante, dos 04 (quatro) atestados apresentados, 

apenas 01 (um) não atendeu o critério de tempo estabelecido no edital: 

(...) 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. 

Novamente frisa-se que documentos de habilitação visam conferir à Administração 

razoável certeza acerca das condições legais, fiscais, financeiras, operacionais, técnicas, entre 

outras, das licitantes. A exigência de experiência prévia em órgãos públicos tem uma razão de 

ser, explicitada e justificada desde o início do processo administrativo em epígrafe.  

Os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante declarada vencedora - 

acompanhados dos respectivos comprovantes de legitimidade - forneceram a razoável 

segurança para a Administração de que a empresa possui período de experiência suficiente e 

de acordo com o solicitado e que atenderá as necessidades e demandas previstas no Termo 

de Referência, não vislumbrando motivos para inabilitá-la do certame. 

Importa mencionar também que todos os atestados apresentados cumprem o requisito 

editalício de serem fornecidos por pessoas jurídicas de direito público, haja vista a natureza 

autárquica deste Conselho profissional exigir que a entidade siga a risca as regras da 

Contabilidade Pública.  

Dessa forma, estão sanados todo e qualquer questionamento acerca da validade dos 

termos aditivos, assim como dos atestados e da capacidade técnica da primeira colocada – a 

qual é o motivo para solicitação dos referidos atestados.  

Por fim, ainda que a licitante PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE 

EIRELI tenha apresentado apenas intenção de interposição de recurso, se abstendo 

posterirormente da apresentação das razões em uma peça recursal, em respeito à garantia do 

contraditório, ampla defesa e pelo princípio da autotutela, será feita análise da motivação, 

adstrita exclusivamente às razões enunciadas na intenção de recurso:  

Cita-se o interpelado em sua manifestação de intenção de interposição recursal: Consta 

no atendimento ao item 7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o 

licitante. 

Sobre o item citado, cabe informar que durante a fase de recebimento de propostas – 

período entre a publicação da licitação e abertura da sessão – fora recebido um pedido de 

esclarecimento que fazia alusão ao dispositivo, sendo tempestivamente explicado pela 



 

 
 

pregoeira por meio de elucidação publicada tanto no Portal da Transparência do CAU/SC 

quanto no Sistema Comprasnet, ou seja, acessível a todos os licitantes participantes do 

certame e, também, a toda a população. Segue íntegra: 

ESCLARECIMENTO 01: 
Referente o Pregão Eletrônico nº 04/2020, gostaria de me certificar a 
respeito do item 7.2.1. Ele se refere: 
– ao documento que vamos anexar no cadastramento conforme 
modelo Anexo II, que identifica o licitante ou 
– ao momento do pregão, onde serão dados os lances 
R: O item 7.2.1 se refere a descrição da proposta no Sistema Comprasnet 
(e não ao arquivo a ser anexado). 
Quando a fase de lances é aberta, nem o pregoeiro, nem os licitantes tem 
acesso à identificação das empresas participantes. As únicas informações 
visíveis são: a descrição do objeto e o valor das propostas iniciais e dos 
lances que sucederem. Então, já que nessa fase a identificação do licitante 
é sigilosa, a empresa não pode se identificar colocando na descrição do 
objeto no sistema qualquer informação a seu respeito. Por isso, caso se 
identifique nessa fase sigilosa, a empresa será desclassificada. Após 
encerramento da fase de lances é que o nome de cada empresa aparece 
(o sistema mostra automaticamente), assim como seus arquivos anexados. 
Então na proposta a ser anexada (conforme modelo do Anexo II) a empresa 
deve por suas informações. 

O procedimento do certame e suas etapas são minuciosamente descritos no instrumento 

convocatório e sobre o tema acima questionado não é diferente. Cita-se excerto do edital 

explicando o assunto: 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do 
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

Portanto, além de disposto em edital, na oportunidade do pedido de esclarecimento foi 

explicado aos licitantes e interessados que a proposta que não deve identificar o licitante é 

aquela preenchida no sistema, ou seja, a licitante não pode incluir qualquer caractere que a 

identifique na descrição do objeto a ser incluída em campo próprio no sistema. Já o anexo de 

proposta – que só será visível e acessível após encerramento da fase de lances – deverá 

conter todas as informações da empresa, podendo a licitante utilizar o modelo fornecido pelo 

CAU/SC (Anexo II do edital). 

Concedendo aplicabilidade ao item 7.2.1. e, novamente, atentando ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, na condução da sessão, a pregoeira antes de abrir o 

sistema para lances, realizou conferência de todas as propostas (descrição do objeto) 

cadastradas no sistema, a fim de verificar a existência de descumprimento ao item, sendo que 

todas as propostas estavam de acordo com as exigências editalícias, não havendo identificação 

de licitantes. Tal ato foi informado via chat: 



 

 
 

Pregoeiro 17/04/2020 10:02:58 
Nos termos do item 7.2 do Edital, as propostas foram conferidas e a fase de 
lances será aberta. 

A descrição da objeto da proposta feita pela licitante SIDCONTABIL EIRELI é pública e 

está no Sistema Comprasnet, acessível a qualquer interessado para conferência. Ainda assim, 

registra-se aqui o texto e inclui-se print screen do sistema ao final deste documento (Apenso 

II):  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE 
PÚBLICA: prestação de serviços e soluções contábeis para a administração 
pública, incluindo execução de rotinas, assessoria e consultoria, para as 
necessidades do CAU/SC. 

Destarte, resta comprovada a não identificação da licitante e, por consequência, a não 

violação ao item editalício. 

 

Da Conclusão 

Em suma, ante todo o exposto, concluo pela improcedência das alegações apresentadas 

no recurso interposto pela empresa EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL EIRELI, assim como na intenção de recurso apresentada pela empresa 

PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI, mantendo a decisão que 

declarou a empresa SIDCONTABIL EIRELI vencedora do certame. 

Em observância ao inciso VII do art. 17 do Decreto Nº 10.024/2019, encaminho o 

processo administrativo nº 012/2020 e o procedimento de Pregão Eletrônico Nº 04/2020 à 

Presidente do CAU/SC, para que na forma do inciso IV do art. 13 do referido decreto, decida 

sobre o recurso administrativo. 

 

Florianópolis, 29 de abril de 2020. 

 

____________________________ 
Letícia Hasckel Gewehr 

Pregoeira 
Coordenadora de Compras, Contratos e Licitações 
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000. 

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E

CONCORDATA)
Dados da Certidão

Razão Social: SIDCONTABIL EIRELI
CNPJ: 05.604.230/0001-83
Data de Expedição: 17/04/2020 12:10:18 Validade: 30 DIAS
N° da Certidão: * 2018248924 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO - Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO - Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO - CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO - Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do
Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, NADA CONSTA contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo

interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 352

do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova
certidão;

d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo -
www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;

e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal
estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;

f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela,
Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução
Patrimonial (observado o item e);

g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de juizados
especiais criminais;

h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (E-Jud, SIEP, PROJUDI, PJe e Segunda Instância) contém o

registro de todos os processos distribuídos no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.


























