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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
Ilustríssimo Senhor Pregoeiro do
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA – CAU/SC

Pregão Eletrônico nº 04/2020

EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 06.347.374/0001-64, já
devidamente qualificada no processo licitatório em referência, com fundamento no art. 109 da Lei 8.666/93 e nas
disposições do item 11 do referido edital, e ainda pelas disposições da Lei 10.520/2002 e Decreto 5450/05, vem
com o devido respeito e acatamento à presença de V. Sª., para apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, contra
vossa decisão de aceite e habilitação da empresa SIDCONTABIL EIRELI, CNPJ/MF nº 05.604.230/0001-83.

I - RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisão proferida pelo Ilustre Pregoeiro e equipe de apoio, que aceitou a proposta e declarou habilitada no
certame licitatório em referência a empresa SIDCONTABIL EIRELI, requerendo o conhecimento e provimento do
presente recurso pelo I.Pregoeiro, para que a decisão seja reconsiderada, afim de DESCLASSIFICAR e INABILITAR
a empresa SIDCONTABIL EIRELI e, por consequência, prosseguir com o certame, convocando as demais licitantes
por ordem de classificação; ou, assim não fazendo, que promova o encaminhamento das razões anexas à
autoridade superior, devidamente informado, para julgamento, nos termos da lei e do instrumento convocatório.

II - RETROSPECTIVA DOS FATOS 
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA – CAU/SC, tornou público o Edital de Licitação
nº 004/2020, na forma de pregão eletrônico, do tipo menor preço, objetivando a Contratação de empresa para
execução de serviços e soluções contábeis para a administração pública, incluindo execução de rotinas, assessoria
e consultoria, para as necessidades do CAU/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no edital e seus
anexos.

O procedimento licitatório em comento é regido pelas seguintes normas: Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº
5.450/2005, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto nº 8.538/2015, e, subsidiariamente, as disposições da
Lei nº 8.666/1993, e das Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de
outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, e pelas disposições do instrumento convocatório.

Assim, as partes participantes da licitação, tanto Administração Pública quanto empresas licitantes, devem
obediência às regras e princípios constitucionais que regulam o processo licitatório, princípios estes bem delineados
como a seguir:

1) - Lei 8.666/93 e suas alterações.
Artigo 3° - “A licitação destina-se a garantir a observância do principio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os
PRINCÍPIOS BÁSICOS DA LEGALIDADE, da impessoalidade, da moralidade, DA IGUALDADE, DA PUBLICIDADE, da
probidade administrativa, DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, do julgamento objetivo e dos que
são correlatos”. 

Art. 43 – A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:
IV – verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços
correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro
de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, PROMOVENDO-SE A
DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DESCONFORMES OU INCOMPATÍVEIS;

Art. 44 - NO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, A COMISSÃO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS OBJETIVOS
DEFINIDOS NO EDITAL ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta
Lei.
§ 1º É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO, CRITÉRIO OU FATOR SIGILOSO, SECRETO, SUBJETIVO
OU RESERVADO QUE POSSA AINDA QUE INDIRETAMENTE ELIDIR O PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS
LICITANTES.
§ 2º NÃO SE CONSIDERARÁ QUALQUER OFERTA DE VANTAGEM NÃO PREVISTA NO EDITAL OU NO CONVITE,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes.
§ 3º NÃO SE ADMITIRÁ PROPOSTA QUE APRESENTE PREÇOS GLOBAL OU UNITÁRIOS SIMBÓLICOS, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
AINDA QUE O ATO CONVOCATÓRIO DA LICITAÇÃO NÃO TENHA ESTABELECIDO LIMITES MÍNIMOS, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.

Em conferência dos documentos apresentados pela empresa SIDCONTABIL, foi observado a ausência de
documentos obrigatórios para habilitação, documento com validade expirada e apresentação de atestados inválidos
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para sua habilitação, descumprindo os itens 9.8.2, 9.8.4, 9.10.1, 9.11.2, 9.11.2.1, 9.11.2.3 e 9.11.2.5 do edital,
devendo ser desclassificada/inabilitada, pelo claro descumprimento das regras editalícias, senão vejamos:

III – EXIGÊNCIAS DO EDITAL

9. DA HABILITAÇÃO 
9.8.1. ...
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;
9.8.3. ...
9.8.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL ou
pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI;

9.10 Qualificação Econômico-Financeira:
9.10.1. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

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. ...
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. ...
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.

IV - DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA SINDCONTABIL

Analisando a documentação apresentada pela empresa SIDCONTABIL EIRELI, a licitante deixou de comprovar que
atende as exigências mínimas para CAPACITAÇÃO TÉCNICA, HABILITAÇÃO JURÍDICA e QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA, vejamos:

FALTA COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA (item 9.8.2)
Deixou de apresentar documentação do representante da empresa.

FALTA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA (item 9.8.4)
Deixou de apresentar Certidão da JUNTA COMERCIAL, documento exigido para ME ou EPP.

FALTA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (item 9.10.1)
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.

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).

Para ser corretamente habilitada no respectivo certame licitatório, a empresa SIDCONTABIL EIRELI, deveria ter
apresentado documentação completa e válida, na data de realização do pregão (17/04/2020), o que não ocorreu,
conforme demonstrado acima, devendo a mesma ser inabilitada/desclassificada do certame.

V - DO PEDIDO

Pelo exposto, a Empresa EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL, espera o conhecimento e o
provimento do presente recurso administrativo por ser tempestivo, e demonstrar de forma clara e evidente o
equívoco quanto ao aceite e habilitação da empresa SIDCONTABIL EIRELI, na qual deverá ser
INABILITADA/DESCLASSIFICADA do Pregão Eletrônico nº 04/2020 pelas irregularidades apontadas acima no que
diz respeito ao não atendimento dos itens obrigatório para correta habilitação (9.8.2, 9.8.4, 9.10.1, 9.11.2,
9.11.2.1, 9.11.2.3 e 9.11.2.5) e assim, prosseguir com a convocação da próxima colocada no certame.
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Não sendo acatado, requer o encaminhamento do presente recurso à autoridade competente para seu julgamento
e, até mesmo a instância judicial para o cumprimento da lei.

N. termos
Pede e espera deferimento.

Goiânia-GO, 22 de abril de 2020.

EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
06.347.374/0001-64
Weder Cardoso Gomes
Diretor

 Fechar


