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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
A Ilustríssima PREGOEIRA Adm. Flávia Castro de Mendonça Bernardes e toda a EQUIPE DE PREGÃO do Conselho
Regional de Administração de Minas Gerais

Proc. Licitatório N.º 013/2019
Pregão Eletrônico N.º 012/2019

Alternativa Jurídica & Consultoria Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 08.895.882/0001-
02, na condição de licitante e de Recorrida no processo de aquisição realizado por este douto órgão da
Administração Pública, vem, com fulcro no art. 44, § 2º do DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019,
bem como o art. 4º, inciso XVIII da LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, apresentar CONTRARRAZÕES ao
recurso interposto pela licitante Datafilme Sistemas de Imagem e Informação Ltda, conforme abaixo exposto.

01 - PRELIMINARMENTE

Em que pese não se tratar de questão preliminar para o presente caso, importante ressaltar que a mesma
seriedade, legalidade, bom senso e, especialmente, zelo que se exige da Administração Pública quando esta realiza
processo de aquisição, deve-se esperar dos licitantes. 

Não se pode atualmente, onde os servidores procuram zelar pela imagem não apenas de todo o funcionalismo
público, mas do órgão ao qual estão ligados, levantar de maneira irresponsável acusações levianas seja contra os
agentes públicos, seja contra os demais licitantes.

O Novo Código de Processo Civil preceitua em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova, ou seja, o dever de
provar o alegado é do “autor”, no caso em comento o recorrente. Logo, apresentar recurso questionando a conduta
da licitante Recorrida não será tolerado e fica registrado que as medidas legais cabíveis serão tomadas.

Além disso, imputar atitude ilícita a terceiro, incorre naquele que acusa o crime de calúnia, previsto no art. 1238
do Código Penal.

Por fim, informamos que ao contrário da Recorrente que aparenta ter escrito sua peça recursal com o famoso
“CTRL+C” “CTRL+V”, pois não existe a menor estrutura no documento apresentado, temos o intuito de apresentar
CONTRARRAZÕES RECURSAIS estruturadas, seguindo uma ordem cronológica e apresentando a fundamentação de
maneira clara e objetiva, visando melhor entendimento de todos os interessados.

02 - DOS FATOS

Inicialmente devemos nos ater a data de 20 de setembro de 2.019, momento em que foi publicado o Decreto de
N° 10.024 de 2.019. O referido Decreto “regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para
a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe
sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal”. 

Logo, no dia 28 de novembro do ano vigente, foi publicado o Edital de Pregão Eletrônico pelo Conselho Regional de
Administração do Estado de Minas Gerais - CRA/MG cujo objeto é a “Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de prestação de serviços de gestão e racionalização de documentos, incluindo a logística, a
preparação, a digitalização, o tratamento das imagens, a catalogação, a indexação, a disponibilização de software
de gestão eletrônica de documentos e a guarda dos documentos físicos, sob demanda, para atender ao Conselho
Regional de Administração de Minas Gerais”.

Importante nos atentarmos a tais datas, visto que o Decreto mencionado alhures determina que os editais
publicados após a entrada em vigor do Decreto, devem seguir suas diretrizes, senão vejamos:

“Art. 61. Este Decreto entra em vigor em 28 de outubro de 2019.
§ 1º Os editais publicados após a data de entrada em vigor deste Decreto serão ajustados aos termos deste
Decreto.”

Ato contínuo, no dia 11 de Dezembro de 2.019, conforme previsto no Edital de convocação, deu-se início à sessão
do Pregão Eletrônico supramencionado.

Após intensa disputa na fase de lances, esta foi encerrada pelo Sistema COMPRASNET às 15:30 do mesmo dia.
Tendo sido a empresa MXA SOLUTIONS EIRELI a vencedora, esta foi convocada às 15:30 para que apresentasse a
proposta reformulada. Às 16:07 o período de convocação foi encerrado, sem que a licitante tivesse anexado a nova
proposta. 

Logo, a Pregoeira e sua equipe, de maneira brilhante e respeitando os princípios basilares que regem a contratação
pela Administração Pública desclassificaram a licitante por não ter apresentado nova proposta conforme previsto no
Edital às 17:45 do dia 11/12/2019. O pregão fora suspenso e seria retomado no dia posterior.

Às 08:37 do dia 12/12/2019, o Pregoeiro convocou a 2ª colocada, ora Recorrente, para que apresentasse sua
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proposta. Às 08:43 foi encerrada a convocação e às 09:52 a Recorrida foi considerada Inabilitada por não
apresentar os documentos exigidos no item 11.5 do Edital, conforme previsto no instrumento de convocação.

Dando sequência ao pregão, fora convocado a 3ª colocada que novamente fora inabilitada por não apresentar o
documento exigido na alínea “b.1”, do item 11.5 do Edital.

Assim sendo, fora convocada a RECORRIDA às 18:58 para que apresentasse sua proposta. Às 19:15 a licitante foi
considerada HABILITADA. 

Diante disto, foi iniciado o período de registro de “Intenção Recursal”. Importante frisar que a Recorrente, por não
possuir conhecimento do funcionamento do Sistema ou por mero desespero registrou por 3 (TRÊS!!!) vezes a sua
intenção de apresentar o recurso que será rebatido.

No dia 13/12/2019 a pregoeira informou que o Sistema Comprasnet apresentou instabilidade, o que adiou o
momento de fechamento de intenção recursal para o dia 16/12/2019 que foi o que ocorreu.

Por fim, foi apresentado Recurso pela RECORRENTE, licitante Datafilme Sistemas de Imagem e Informação com
alegações sem fundamentação legal e sequer razoáveis, com o único intuito de atrasar a contratação pela
Administração Pública além de apresentar acusações levianas a respeito do Pregoeiro, sua equipe e demais
licitantes.

Este é um breve relato dos fatos.

03 - DO MÉRITO

Apesar de se encontrar desestruturado e um tanto quanto sem ordem, o Recurso apresentado pela Recorrente
pode ser dividido nos seguintes tópicos:

1. Irregular Inabilitação da Recorrente pela ausência de documentos;
2. Da possibilidade de juntada de novos documentos em momento posterior;
3. Irregular Habilitação da Recorrida;
4. Restrição às informações sobre o pregão.

Assim sendo, iremos tratar de cada um deles e demonstrar que não merece prosperar o recurso apresentado,
devendo ser mantida a decisão inicial do Pregoeiro e sua Equipe.

a) DA REGULAR INABILITAÇÃO DA LICITANTE DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO LTDA. 

Alega a Recorrente que a sua INABILITAÇÃO pela Pregoeira e sua equipe fora equivocada visto que a Recorrente
teria anexado documento zipado que continha toda a documentação de Habilitação. 

Informa que “ESTRANHAMENTE” tais documentos teriam sumido do Sistema. Afirma ainda que “ESTRANHAMENTE”
os documentos não estavam disponíveis para ACESSO PÚBLICO.

Inicialmente devemos informar que assim que encerrada a fase de lances, os documentos anexos ao Sistema
Comprasnet estavam disponíveis para todo o público, não apenas os licitantes. E o documento zipado que foi
enviado pela Recorrente para o Sistema continha 05 (cinco) documentos dentro, dentre eles nenhum dos
documentos exigidos no item 15.1 do Edital, que trata da Qualificação Técnica. 
A simples alegação de que o Sistema teria “ESTRANHAMENTE” desaparecido com os seus documentos não merece
prosperar.
Conforme já mencionado anteriormente, o ônus da prova de que teria enviado TODOS(!) os documentos é do
Recorrente que não provou. Apresentar a simples alegação de que existe um documento compactado não
comprova que dentro deste documento haviam os documentos exigidos, pelo contrário, demonstra que o arquivo
enviado estava incompleto.

Se assim o fosse, todos os licitantes poderiam alegar que “ESTRANHAMENTE” o Sistema do Comprasnet estaria lhe
prejudicando, sem que houvesse menor prova.

Este tem sido o entendimento dos tribunais, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR INOMINADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO
ELETRÔNICO. PROVA. ERRO NO SISTEMA UTILIZADO NO PREGÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA. FUMUS BONI IURIS. I
- AUSENTE A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA AGRAVANTE, QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA
EXISTÊNCIA DE DEFEITO NO GERENCIADOR DO PROGRAMA UTILIZADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
ELETRÔNICO. II - A FALTA DE QUALQUER DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA
CAUTELAR OBSTA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER A LICITAÇÃO. III - AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.(TJ-DF - AG: 20383820088070000 DF 0002038-38.2008.807.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de
Julgamento: 21/05/2008, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/06/2008, DJ-e Pág. 166)” (grifos nossos)

Ora Ilustre Pregoeira, alegações sem documentação probatória, simplesmente jogada ao vento das alegações não
possui condão para que seja aceito. Pelo contrário, o simples fato de se cogitar de que o Sistema estaria
“ESTRANHAMENTE” prejudicando determinado licitante abriria precedente para que todos os processos licitatórios
fossem uma infinidade de recursos.

Alegar que anexou o documento e que o Sistema Comprasnet teria “ESTRANHAMENTE” dado fim aos documentos
não apenas é leviano como uma maneira ardilosa de protelar o processo.
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Ademais, na data em que a Recorrente informou ter enviado seus documentos, ocorreram 44 (QUARENTA E
QUATRO) Pregões Eletrônicos pelo Sistema e em nenhum deles apontar qualquer instabilidade do Comprasnet.

Ainda sobre isto, na data da abertura do certame ocorreram mais de 80 pregões e na data da convocação da
Recorrente o número de pregões realizados pelo Sistema superou a quantidade de 90. Nota-se que em NENHUM(!)
destes existe a menção em instabilidade no Sistema Comprasnet. 

Acreditar nas alegações da Recorrente sem que exista um mínimo lastro de veracidade nestas, seria macular todo
o processo de contratação.

Importante frisar que o Código de Processo Civil, prevê em seus artigos 79 e 80 que a litigância de má-fé
responsabiliza o seu autor por perdas e danos. Logo, sem apresentar prova robusta de suas alegações, a
Recorrente incorre no único intuito de opor resistência injustificada ao andamento do processo e de interpor
recurso com intuito manifestamente protelatório, o que caracterizaria a litigância de má-fé.

Por fim, importante frisar que depois de cadastrada a proposta pelo licitante, este tem acesso aos documentos que
foram anexados por ele. Demonstraria o mínimo de zelo se tivesse verificado que todos os documentos lá estavam.

Logo, diante de tudo, não existe a menor possibilidade de ser acatado o que pleiteia a Recorrente, com o intuito de
ser aceito que o Sistema COMPRASNET tenha sido o responsável pela ausência dos documentos.

b) DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM MOMENTO POSTERIOR. 

Alega a Recorrente que a pregoeira teria se equivocado ao não oportunizar a juntada de novos documentos, tipo os
atestados de capacidade técnica e declaração referentes ao item 15.1 do Edital.

Apresenta julgados do Tribunal de Contas da União que, em tese, certificam a possibilidade de complementação da
documentação, citando, principalmente que haveria período para o licitante juntar os demais documentos de
Habilitação.

Traz ainda legislação que daria o condão de corroborar o que havia alegado.

Devemos iniciar apontando as jurisprudências trazidas pela Recorrente. 

Quando não se tratam de julgamentos em que não se consegue observar nenhuma analogia com o caso concreto
em comento ( TC 020.659/2017-PLENÁRIO), nota-se que determinam a “COMPLEMENTAÇÃO” da documentação já
entregue (Acórdão 2094/2019-PLENÁRIO, Acórdão 3340/2015 – PLENÁRIO, Acórdão 1795/2015-PLENÁRIO).

Ocorre que “COMPLEMENTAR” significa trazer complemento, concluir algo. Não possibilita o acréscimo de
documento que já havia sido exigido. Correto esta o Recorrente em informar que o Pregoeiro e sua Equipe podem
e devem realizar diligências conforme previsto a legislação sobre o assunto quando tiverem dúvidas sobre os
documentos apresentados. Mas não podem realizar diligências no intuito de requisitarem e acrescentarem
documentos que deveriam ter sido apresentados e não foram no momento correto.

A inclusão posterior de um documento caracteriza a vedação legal do art. 43, § 3° da lei 8.666/93, senão vejamos:

“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:
(...)
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.”(grifos nossos)

No momento de apresentação dos documentos o licitante deve ter conhecimento em face das exigências legais e
editalícias quais documentos ele deve apresentar. Não os trazer caracteriza descumprimento à lei e ao edital,
devendo ocorrer à inabilitação, conforme o caso em comento. 

Como salienta Jessé Torres (2009, p. 526) a proibição de serem aceitos documentos juntados posteriormente
respeita o direito dos demais licitantes ao processamento do certame de acordo com as exigências do edital. 

Assim sendo, de maneira correta foi à atitude da Pregoeira ao não ordenar diligências ou permitir que a Recorrente
juntasse documentos FALTANTES que deveriam ter sido anexos no momento do cadastramento da proposta,
conforme preceitua o edital em seu item 5, em especial 5.1 e 5.2, in verbis:

“5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO
SISTEMA, CONCOMITANTEMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL, PROPOSTA COM
A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO E O PREÇO, ATÉ A DATA E O HORÁRIO ESTABELECIDOS PARA ABERTURA DA
SESSÃO PÚBLICA;
5.2. Os licitantes poderão RETIRAR OU SUBSTITUIR A PROPOSTA E OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ANTERIORMENTE INSERIDOS NO SISTEMA, ATÉ A ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA;”(grifos nossos)

O TCU segue a mesma linha, conforme o Acórdão 220/2007- Plenário. “Também contraria o § 3º do mesmo artigo,
pois aceita a inclusão posterior de documentos e informações que deveriam constar originariamente da proposta,
uma vez que a conformidade desses documentos e informações com os requisitos do edital são considerados para
a classificação da proposta’.

Ademais, a complementação tem o condão apenas de sanar os chamados erros formais e materiais e não os erros
substanciais. 



27/12/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=823190&ipgCod=22726688&Tipo=CR&Cliente_ID=attemp… 4/8

Erro material é quando um documento é produzido de forma diversa da exigida. Por exemplo, proposta em padrão
diverso do modelo exigido no edital, mas que apresenta todas as informações essenciais. 

Erro formal é quando há falha de conteúdo na informação, havendo evidente desacordo entre a vontade e o que de
fato foi expresso no documento. Por exemplo, o erro de cálculo na totalização do valor da proposta; grafia
incorreta; erro na sequência de numeração das páginas dos documentos. 

Já o erro substancial é quando se refere à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das
qualidades a ele essenciais (art. 139 do Código Civil). A omissão ou falha substancial prejudica o conteúdo
essencial do documento, inviabilizando seu adequado entendimento. Por exemplo, a não apresentação de
documentação de habilitação no prazo previsto no edital; indicação de produto com especificações incompatíveis
com as exigidas.

E no caso em comento, a Recorrente deixa de apresentar TODOS(!) os documentos exigidos para demonstrar sua
capacidade técnica. Não existe sequer o que complementar referente à capacidade técnica da Recorrente, visto que
não fora apresentado nenhum documento dentro do prazo previsto no item 5 do Edital já mencionado
anteriormente.

Ainda assim, a Recorrente em seu total e completo desequilíbrio em estruturar sua peça recursal, cita o Decreto de
Nº 5.450 de 31 de maio de 2.005. Não podemos afirmar se por desconhecimento da Recorrente ou simplesmente
por má-fé foi mencionado o referido decreto. Como é público, o Decreto encontra-se revogado após a entrada em
vigor do Decreto n.º 10.024 de 2.019, conforme previsto em seu art. 60:

“Art. 60. Ficam revogados:
I - o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005; e
II - o Decreto nº 5.504, de 5 de agosto de 2005."

Conforme mencionado anteriormente, no momento da publicação do Edital, o Decreto citado pela Recorrente
estava revogado e já se encontrava em vigor e em plena eficácia e efetividade o Decreto de n.º 10.024/2.019. E
em que pese ser de amplo conhecimento da Pregoeira e sua Equipe, talvez os demais licitantes não saibam que
uma das principais mudanças do referido decreto se deve ao momento em que é OBRIGATÓRIA a apresentação de
TODOS os documentos de Habilitação, senão vejamos:

“Art. 26. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
§ 1º A etapa de que trata o caput será encerrada com a abertura da sessão pública.”(grifos nossos)

A única exceção para não apresentação de documentos de Habilitação, seriam aqueles abrangidos pelo SICAF.
Ocorre que exatamente os documentos que não foram apresentados pela Recorrente não se enquadram neste rol,
conforme disposto no mesmo Decreto:

“Art. 26. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
(...)
§ 2º Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sicaf e de sistemas
semelhantes mantidos pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, quando a licitação for realizada por
esses entes federativos, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.”(grifos nossos)

“Art. 40. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa:
I - à habilitação jurídica;
II - à qualificação técnica;
III - à qualificação econômico-financeira;
IV - à regularidade fiscal e trabalhista;
V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital e municipais, quando necessário; e
VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do caput do
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V do caput poderá ser
substituída pelo registro cadastral no Sicaf e em sistemas semelhantes mantidos pelos Estados, pelo Distrito
Federal ou pelos Municípios, quando a licitação for realizada por esses entes federativos.”(grifos nossos)

Além disso, o próprio Decreto determina o procedimento de verificação dos documentos apresentados e os
documentos referentes à Qualificação Técnica devem ser apresentados até a abertura do certame, conforme
preceitua o art. 26 do Decreto:

“Art. 43. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos, quando
os procedimentos licitatórios forem realizados por órgãos ou entidades integrantes do Sisg ou por aqueles que
aderirem ao Sicaf.
§ 1º Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados nos termos
do disposto no art. 26. “(grifos nossos)

Cita ainda o §9º do art. 26 do referido Decreto (Decreto n.° 10.024/2019) dando a entender que os documentos
faltantes devem ser encaminhados após a o encerramento do envio de lances. 

Novamente acreditamos que seria uma interpretação equivocada da Recorrente, visto que conforme grifado pela
própria Recorrente, o § 9º diz “Os documentos COMPLEMENTARES à proposta e à habilitação, QUANDO
NECESSÁRIOS À CONFIRMAÇÃO DAQUELES EXIGIDOS NO EDITAL E JÁ APRESENTADOS, serão encaminhados pelo
licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o § 2º do art.
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38”. Ou seja, não cabe no caso em comento. Não houve apresentação de documentos referentes à Qualificação
Técnica da Recorrente!

Aceitar que a Recorrente apresentasse em momento posterior, os documentos de Capacidade Técnica exigidos no
item 15.1 seria uma afronta ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório, pois o edital determinava o
momento em que deveriam ser apresentados , e ao princípio da legalidade, pois a lei também determina quando
devem ser apresentados os documentos.

A Recorrente junta ainda em seu recurso, algumas mensagens eletrônicas que supostamente teriam sido enviadas
à Pregoeira e sua Equipe. Todas elas após a fase de abertura das propostas, ou seja, após precluso o prazo para a
apresentação das propostas.

Brilhante ainda foi a pregoeira ao responder uma destas mensagens informando que a comunicação entre
pregoeiro e licitantes deve ser exclusivamente feita pelo Sistema, via chat, sob pena de ferir o princípio da
Isonomia, pois estaria dando tratamento diferenciado e benéfico a um único licitante.

Diante de tudo demonstrado, correta a inabilitação da Recorrente, devendo a decisão do Pregoeiro ser mantida,
com a Adjudicação e Homologação do Resultado após cumpridas as etapas do Edital.

c) REGULAR HABILITAÇÃO DA RECORRIDA

Alega ainda o Recorrente, que a Recorrida teria sido Habilitada de maneira incorreta. Informa que o objeto social e
os seus códigos de atividades (CNAE) não condizem com o objeto desta licitação.

Completamente equivocada esta alegação da recorrente, conforme nota-se na 3ª alteração Contratual
CONSOLIDADA apresentada pela Recorrida no momento correto do processo, o objeto desta é “Atividades de
intermediação e agenciamento de serviços e negócios, atividades de consultoria em gestão empresarial,
administração de obras, atividades de consultoria e auditoria contábil tributaria, serviços de engenharia, prestação
de serviços especializados de apoio administrativo, jurídico e treinamento para empresas, consultoria e prestação
de serviços em informática e desenvolvimento de software, serviços de suporte técnico, manutenção e outros
serviços em tecnologia da informação e na área da informática, locação de equipamentos e suprimentos de
informática, comercio varejista e atacadista de suprimentos e equipamentos de informática”. Já o seu CNAE
Principal, também demonstrado nos documentos anexado no momento correto determina “Atividades de
intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral”.

Importante ressaltar que o princípio da ampla competitividade veda que a Administração Pública exija que os
licitantes tenham em seu objeto social ou CNAE termos exatamente iguais aos dispostos no objeto da contratação.

Alegar que o objeto social da Recorrida não condiz com os serviços que serão prestados é no mínimo entender
como duvidosa a interpretação da Recorrente, para não alegarmos má-fé presumida. 

A Recorrente ainda alega que o atestado apresentado não comprova o serviço de guarda de documentos, que
tampouco foi demonstrado em seu objeto social e CNAE.

Novamente não merece prosperar as alegações da Recorrente. O Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela
Recorrida possui a seguinte descrição:

I- Desenvolvimento e implantação de solução para criação e otimização de fluxos informatizados que envolveram a
implantação de solução de workflow/BPMN com etapas de alinhamento de processos, parametrização e
customização, integração da solução com sistemas legados, teste e homologação da solução e capacitação de
usuários; 
II- Implementação de Sistema Secretaria Acadêmica Digital incluindo a Gestão Eletrônica de Documentos através
de Sistemas de Automação de Processos contemplando gestão de acompanhamento de processos/documentos
FÍSICOS E VIRTUAIS (criação, tramitação, apensamento, ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS e documentos); 
III- Workflow Gráfico destinado ao mapeamento e acompanhamento dos fluxos de processos; 
IV- GED Gestão Eletrônica de Documentos, ECM e IIM, contemplando captura, indexação, arquivamento e pesquisa
de imagens, certificação digital para validação jurídica, etc, perfazendo um total de 3.722.454 páginas
processadas.

No atestado resta demonstrada a capacidade técnica da empresa Recorrida em prestar o serviço de guarda de
documentos. O item II do atestado traz a informação de ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS FÍSICOS E VIRTUAIS.
Arquivar significa “guardar em arquivo”. Já a palavra ARQUIVO significa “lugar onde os documentos são
guardados”. Logo, não há que se falar em ausência da capacidade de serviço de guarda de documentos no
atestado apresentado.

Além disso, prevê o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal que o procedimento licitatório “somente permitirá
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações“.

Já a Lei n.º 8.666/93, por sua vez, indicou em seu art. 30 que podem ser exigidos atestados com o objetivo de
comprovar a aptidão para desempenho de ATIVIDADE PERTINENTE E COMPATÍVEL em características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação, bem como a qualificação da equipe técnica que se responsabilizará pelos
trabalhos.

Decorre dessa previsão o enunciado da Súmula 263 do TCU que indica ser legal para a comprovação da capacidade
técnico-operacional das licitantes, desde que limitada às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto
a ser contratado, “a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou SERVIÇOS COM
CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade
do objeto a ser executado.”
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Logo resta comprovado que o Atestado apresentado pela Recorrida possui similaridade com o objeto, atendendo a
todos os requisitos do edital.

Ademais, a empresa coloca-se à disposição para que a Administração Pública faça diligência com o intuito de
verificar a capacidade da Recorrida em prestar todo o serviço e COMPLEMENTAR o documento JÁ APRESENTADO. 

Devemos nos ater que se trata de empresa que apresentou a proposta e os documentos conforme exigia o edital,
assim como tem conhecimento técnico de todo o serviço que será prestado.

Quanto ao fato do endereço constar em uma sala, não faz o menor sentido tal alegação. Não existe vedação legal
em nenhum instrumento normativo de que a sede da empresa seja em uma sala e ela tenha estrutura diversa para
prestar determinado serviço. São alegações sem fundamentos, sem sentido e que acabam por demonstrar o total e
completo despreparo e desespero da Recorrente em apenas tentar persuadir de maneira leviana os doutos
julgadores e se beneficiar ilicitamente com tal manobra. 

Quanto aos documentos que supostamente não foram assinados, demonstra a Recorrente a total incapacidade em
interpreta-los. Não apenas os documentos, mas o ordenamento jurídico, o edital e as decisões do judiciário e
órgãos de controle. Todos os documentos foram assinados presencialmente ou por meio de assinatura eletrônica.
Ainda assim, os documentos elencados pela Recorrente, são declarações que se encontram no Sistema
Comprasnet, mas que por zelo, a Recorrida preferiu anexar as suas próprias declarações.

Logo, resta demonstrado que a Recorrida cumpriu todas as exigências editalícias de maneira tempestiva, bem
como agiu dentro dos trâmites legais, comprovando sua capacidade em prestar o serviço objeto do presente
processo licitatório.

d) DISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO.

Finalmente o último item trata de suposta restrição às informações do Pregão.

A recorrente fundamenta suas alegações com as seguintes afirmativas:

• Que existe critério ou fator sigiloso para o julgamento das propostas;
• Que a Pregoeira não apresentava no CHAT do Sistema Comprasnet todas as informações;
• Que a Pregoeira não respondia aos e-mails enviados pela Recorrente após a abertura do pregão;
• Da duração das sessões;
• Do tempo utilizado para habilitar e inabilitar os licitantes;
• Da ausência de supostos arquivos corrompidos enviados pela Recorrente;
• Entre outros.

Analisaremos cada questão levantada.

 Critério ou fator sigiloso para o julgamento das propostas

Em que pese a Recorrente ter juntado à sua peça recursal e destacado o §1º, do art. 44 da Lei n.º 8.666/93, esta
não cita qual seria o sigilo no critério de julgamento. Pelo contrário, informa que teve acesso aos autos físicos
assim que se dirigiu ao órgão público e todas as decisões da Pregoeira e sua Equipe foram informadas no campo
próprio do Sistema COMPRASNET.

Logo não restou demonstrado qualquer sigilo que viesse a atrapalhar ou prejudicar o certame.

 Não publicação no CHAT do Sistema COMPRASNET todas as informações

Ao contrário do alegado pela Recorrente, não existe previsão legal ou mesmo no Edital de que a Pregoeira tivesse
que publicar todas as informações no CHAT. O CHAT nada mais é que um meio das partes se comunicarem. O
próprio Sistema possui campo próprio para informar a respeito da Desclassificação/Inabilitação dos licitantes e da
pregoeira e sua equipe. 

Ademais, o edital prevê em seu item 25.7 que “Toda comunicação oficial ocorrerá por e-mail, por meio do Sistema
Comprasnet ou por publicação, nos termos da legislação”, logo não existe a exigência das publicações serem
realizadas pelo Chat.

É dever dos licitantes estarem atentos a todo o conteúdo do Edital, dos documentos apresentados pelos demais
licitantes, pelos seus documentos e pelo andamento do Pregão, não apenas a janela onde está o Chat.

Assim sendo, considerando que não existe nenhuma irregularidade, questionar que a informação não foi
disponibilizada onde o licitante gostaria que fosse nada mais é que perturbar o processo licitatório sem motivação e
fundamento.

 Ausência de resposta da pregoeira aos e-mails enviados

Conforme já explanado na presente peça de Contrarrazão, a criação de canal de comunicação exclusivo entre a
Pregoeira e a recorrente iria ferir a isonomia com os demais licitantes. Ademais, a Recorrente solicitava que lhe
fosse repassada informações pelo e-mail ou que aceitassem a apresentação de documentos também por meio de
e-mail. 

Insta aclarar que além de ferir a isonomia, tais atitudes demonstram a clara intenção da Recorrente em ser
beneficiada, ilicitamente, no presente pregão, visto que os itens 11.7 e 11.9 do Edital vedam o envio de qualquer
documento que não por meio dos campos próprios no Sistema.

Reiteramos o entendimento de que a única resposta dada pela Pregoeira e sua equipe foi brilhante em manter a
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isonomia e a lisura do certame.

 Da duração das sessões

O recorrente apresenta questionamento de que algumas das sessões ultrapassaram o horário comercial.

Novamente não existe ilegalidade em tal situação. Importante frisar que nenhum prazo foi finalizado após o horário
comercial. 

O recorrente sequer demonstra o prejuízo que fora causado, seja a ele, a qualquer outro licitante ou ao interesse
público.

Logo, não existindo vedação legal, nem prejuízo às partes e nem tampouco ao interesse público. novamente nos
vemos diante de uma alegação sem fundamento e com o único intuito de tumultuar o certame e/ou levar
vantagem indevida.

 Do lapso temporal entre a Habilitação e Inabilitação dos Licitantes

Alega o Recorrente que “ESTRANHAMENTE” o período para a Recorrida foi muito inferior aos demais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que assim que encerrada a fase de lances, os documentos juntados por todos os
licitantes encontravam-se disponíveis, seja para a pregoeira e sua equipe, seja para todo o público. Aliás, assim
permanecem até o presente momento, estando lá o arquivo juntado pelo Recorrente que demonstra que o mesmo
não anexou todos os documentos exigidos no edital.

Retomemos a questão do período de tempo para habilitação da Recorrida. No dia 12/12/2019 às 18:17 a empresa
Recorrida foi chamada ao Chat para negociar sua proposta. Às 19:15 a empresa foi Habilitada.

Considerando que fora apresentada documentação completa, em ordem cronológica do exigido no edital, não há
que se falar em curto lapso de tempo. A Pregoeira e sua equipe poderiam muito bem analisar a documentação de
todos os licitantes assim que fosse encerrada a fase de lances. Ou mesmo iniciar a análise dos documentos de
Habilitação assim que o licitante fosse convocado a negociar a proposta.
Todas as alegações da Recorrente são levianas e subjetivas. Se esta tivesse se preocupado em apresentar a
documentação de maneira organizada e com os documentos exigidos, talvez tivesse logrado êxito. 

Não pode, simplesmente por não reconhecer sua incapacidade em participar do certame de maneira correta, com
zelo e demonstrando a devida atenção que um ato deste merece, desejar que os princípios licitatórios sejam
subjugados para que seja declarada vencedora. 

 Da ausência de documentos corrompidos

Por fim, alega a Recorrente que não constam nos autos do processo, os documentos que ela enviara que estavam
corrompidos. 

Ocorre que ela não comprova que enviara os referidos documentos. Não apenas não comprova porque eles não
existem! Não há como comprovar! Ela se baseia numa alegação sem qualquer meio probatório, agindo com
ardileza, para tumultuar o certame.

Não existem documentos corrompidos, não existe Sistema sumindo com documentos, não existe nenhuma das
alegações da Recorrente! A Recorrente apenas levanta afirmações sem comprovar nada do que alega.

Restou demonstrado apenas que os licitantes que não tratam o processo com zelo correm o risco de saírem
perdedores. A obrigação da administração pública de conduzir o certame de maneira correta converge com a
obrigação do licitante em ler todo o edital, preparar de maneira correta sua documentação, realizar as tarefas aos
quais é responsável e apresentar proposta condizente. 

 Entre outros

Tal tópico foi incluso apenas para reiterar a subjetividade demonstrada pela Recorrente em suas alegações. Não
existem provas, não condiz com o atual ordenamento jurídico, não são fundamentadas. Não tem lógica, ordem
cronológica e nenhuma estruturação. É tudo apenas fruto do inconformismo da Recorrente que não cumpriu o
disposto no edital e agora age com o intuito de tumultuar o processo.

04 - DOS PEDIDOS

Considerando tudo apresentado, considerando os princípios basilares que regem a Administração Pública e o
processo licitatório, em especial o de vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia, requer seja julgado
IMPROCENDETE o recurso apresentado pela licitante DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO LTDA,
dando prosseguimento ao certame com a Adjudicação e Homologação do objeto em favor da Recorrida, licitante
ALTERNATIVA JURÍDICA & CONSULTORIA LTDA.

Termos em que pede e aguarda deferimento.

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2.019.

Alternativa Jurídica & Consultoria Ltda
 Fechar
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