
 
RECURSO 

 
Ilustríssima Senhora Pregoeira do Conselho Regional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional da 7ª Região - CREFITO-7  
 
 
Ref. Pregão nº 2/2021 
Processo nº 2174721/2021  
 
 
IOZ CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 
12.300.914/0001-57, na condição de licitante no certame em epígrafe, vem, 
respeitosamente, perante Vossa Senhoria, a tempo e modo, interpor o presente 
RECURSO ADMINISTRATIVO, contra decisão que inabilitou a ora Recorrente 
e aceitou a proposta de preços, bem como habilitou, a empresa ITWARE 
SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, o que faz com 
fundamento no inciso XVIII, do art. 4º da Lei n. 10.520/02, pelas razões anexas 
aduzidas. 
 
 
 
 
 
 
 

Pede deferimento. 
Rio de Janeiro, 4 de junho de 2021. 

 
_____________________________ 

IOZ CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DAS RAZÕES DO RECURSO 

 
 

I. DA TEMPESTIVIDADE 
 

O presente recurso é tempestivo na medida em que a intenção de sua 
interposição foi manifestada e recebida pela I. Pregoeira no dia 31/05/2021, no 
prazo estabelecido no sistema. 
 
Sendo de 3 (três) dias úteis o prazo para registrar as razões do recurso, em 
campo próprio do sistema, temos como termo final o dia 04/06/2021 (sexta-feira), 
até as 23h59, sendo, portanto, tempestivo. 
 
 

II. DOS FATOS E FUNDAMENTOS 
 

II.i. DO TEOR DO OBJETO, DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DA HIPÓTESE 
DE DILIGÊNCIAS PREVISTAS NA LICITAÇÃO E DA INJUSTA 
INABILITAÇÃO DA EMPRESA IOZ PERANTE O CUMPRIMENTO DOS 
MESMOS 
 
O objeto da presente licitação, conforme extraído do Termo de Referência, é o 
que segue: 
 

 “Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de consultoria com a finalidade de criar e 
implementar programa de adequação dos processos 
organizacionais do CREFITO-7 às exigências da Lei no 
13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD).” (Grifo nosso) 

 
A exigência de qualificação técnica, por sua vez, previa no Edital: 
 

 “9.11.1. Comprovação de aptidão para a execução do 
serviço em características, quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 
pertinente, por meio da apresentação de atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado.  

9.11.2 O licitante deverá apresentar um atestado de 
capacidade técnica, no qual conste que a mesma já 



 
implantou, e vem executando em ambiente de produção, 
em órgão público ou empresa privada, todas as 
funcionalidades solicitadas no Item 5, do Termo de 
Referência.  

 9.11.3 O licitante disponibilizará todas as informações 
necessárias à comprovação de legitimidade dos 
atestados apresentados. 
 
9.11.4 O(s) atestado(s) deve(m), obrigatoriamente, ser 
emitido(s) por cliente final, e conter o nome completo, 
endereço e telefone fixo de contato do(s) atestador(es), 
“e-mail” ou qualquer outro meio com o qual o Crefito 7 
possa valer-se para manter contato, se necessário.  

 
 9.11.5 O Crefito 7 se ressalva o direito de verificar “in loco” 
a qualidade dos serviços/produtos de que trata(m) o(s) 
atestado(s). 
 
9.11.6 Os atestados mencionados deverão conter 
elementos suficientes que permitam a análise por parte do 
setor técnico do Crefito 7, e neles deverão constar no 
mínimo as exigências deste edital e seus anexos.” (Grifo 
nosso) 

 
E a previsão de diligências por parte da Pregoeira a fim de analisar e aceitar a 
proposta como vencedora, presente no Edital, segue da seguinte forma: 
 

 “8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão 
pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, 
e a ocorrência será registrada em ata;  

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar 
documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo 02 
(duas) horas sob pena de não aceitação da proposta.” 
(Grifo nosso) 

 
Pois bem, é oportuno ressaltar que empresa IOZ, ora Recorrente, atendeu ao 
objeto do pregão, bem como apresentou toda a documentação pertinente, dentro 
da validade, e de forma adequada. 



 
 
Quanto à habilitação técnica, transcrita acima, esta também foi devidamente 
atendida, tendo a empresa Recorrente juntado à documentação antes do início 
do pregão o atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de 
direito privado, assinado e especificado dentro das quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto da licitação. 
 
Quando a I. Pregoeira entendeu pela necessidade de realização de diligências, 
através de questionamentos, envio de comprovantes complementares ao 
atestado já enviado, bem como ligações e troca de e-mails com o atestante 
pessoa jurídica de direito privado, esta o fez e recebeu prontamente todas as 
informações necessárias e suficientes para atestar o preenchimento do requisito. 
 
Ocorre que, ainda após o envio, que por sua vez não seguiu o rito determinado 
no edital, conforme trecho acima grifado em que estabelecia que a sessão 
pública deveria ser suspensa a fim de realizar as diligências e, para tanto, 
somente podendo ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, sendo, também, registrada 
em ata, e o envio dos documentos complementares devem receber o prazo 
de duas horas. 
 
A I. Pregoeira não só deixou de reiniciar a sessão após as diligências mediante 
aviso prévio no sistema de no mínimo 24 horas de antecedência, como 
também não registrou em ata a diligência. 
 
Em trecho do chat extraído do sistema Comprasnet, podemos observar que não 
houve aviso prévio de no mínimo 24 horas de antecedência, como também, a I. 
Pregoeira não avisava quando da suspensão e retorno do chat, prejudicando o 
andamento do certame, ferindo os princípios norteadores do Direito 
Administrativo, e, por conseguinte, previstos na Lei de Licitação, n. 8.666 de 
1993. 
 
Além disso, a I. Pregoeira em certo momento ofereceu apenas 10 MINUTOS a 
ora Recorrente para apresentar informações complementares, que vale ressaltar 
foram cumpridos pela mesma, ainda que dentro do referido prazo irrazoável, 
visto o comprometimento e atenção que esta depositou e segue depositando no 
certame, prazo este que por sua vez foge do Princípio da ISONOMIA. 
 
Isto porque, em momento posterior, quando da inabilitação da empresa IOZ, 
após convocação incorrespondida da empresa FLASH PRESTACAO DE 
SERVICOS EIRELI, a Pregoeira convocou a empresa ITWARE, e concedeu a 
esta o prazo de 2 horas – como deveria ser para todos os participantes – ferindo 



 
o Princípio da IMPESSOALIDADE, quando do requerimento da apresentação 
dos documentos complementares, senão vejamos: 
 

 
 
 
Acima podemos ver nas 3 linhas (com as setas azuis indicando), que ao iniciar 
a diligência nada foi informado pelo chat, e o prazo de 24 horas de antecedência 
não foi respeitado. 
 
Pois bem, podemos observar o pedido de 10 MINUTOS realizados pelo 
Pregoeira, e, como no dia seguinte à diligência – que por sua vez não teve 
registro de início ou fim – a Pregoeira pediu mais documentações, depois de 
quase 24 horas sem dar notícias no chat, pediu então por um documento, nesse 



 
caso pela nota fiscal, quando antes a Pregoeira havia pedido para a ora 
Recorrente escolher entre enviar o contrato de prestação de serviços e/ou a nota 
fiscal. 
 
A condução do certame restou evidentemente prejudicada, sem uma cronologia 
pautada na Lei 8.666 de 1993 e no Edital/Termo de Referência, o que ocasionou 
em falhas, e, principalmente, em uma desclassificação descabida da ora 
Recorrente, visto que a empresa IOZ apresentou todas as documentações 
complementares exigidas, de forma válida, ainda que dentro de um prazo 
irregular e arbitrário. 
 
Tal condução do certame gera consequências aos envolvidos e à Administração 
Pública, além de causar insegurança jurídica aos participantes, que não tiveram 
o rito da legislação 8.666 de 1993 devidamente seguido. 
 
 
II.ii. DA INABILITAÇÃO DA EMPRESA IOZ EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA 
INCOMPATIBILIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO NA NOTA FISCAL E 
O ATESTADO APRESENTADO  
 
Após todo o ocorrido acima elencado, a ora Recorrente foi inabilitada, sem uma 
conclusão à diligência, apenas sob o seguinte argumento que foi extraído do 
sistema Comprasnet no sítio eletrônico Compras Governamentais: 
 

“Motivo da Recusa/Inabilitação do Lance: Após análise do 
Setor Técnico do Crefito 7 da documentação enviada o 
Setor informa: “não há compatibilidade entre o serviço 
efetivamente prestado (nota fiscal de serviço de 
compliance) com o atestado apresentado e o que dispõe o 
edital”.” (Grifo nosso) 

 
Antes de mais nada, cabe trazer à baila o conceito de Compliance, firmado por 
vários estudiosos da área, e extraído do sítio eletrônico da LEC Legal, Ethics & 
Compliance, que por sua vez trata-se da maior comunidade dedicada à difusão 
de cultura de Compliance do mundo, quase 70 mil pessoas de países da América 
Latina, Estados Unidos e Europa formam hoje a LEC Comunity que investe na 
formação e certificação através do LCB (LEC Certification Board) em parceria  
com a FGV (Fundação Getúlio Vargas), de profissionais de Compliance, Direito  
e Ética por meio da LEC Academy, dentre eles a sócia da empresa IOZ, ora 
Recorrente, profissional certificada em Compliance (como segue certificado em 
anexo): 

“Primeiro, vamos explicar o significado da palavra 
Compliance. Ela vem do verbo inglês “to comply”, que 



 
significa estar de acordo, em conformidade com as leis, 
padrões éticos, regulamentos internos e externos, e se 
comprometer e estar submetido a uma regra ou pedido. 
Neste sentido, o substantivo compliance pode ser entendido 
como complacência, conformidade.” 
 

Dessa forma, no que se refere ao objeto da presente licitação, a mesma trata-se 
de: 
 

“Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de consultoria com a finalidade de criar e 
implementar programa de adequação dos processos 
organizacionais do CREFITO-7 às exigências da Lei no 
13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD).” (Grifo nosso) 

 
Ou seja, adequação às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 
Lei n. 13.709/2018, o que por sua vez significa estar em Compliance com a 
LGPD. 
 
A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD se aplica a todos que realizam 
operações de tratamento de dados pessoais, sejam organizações públicas ou 
privadas, pessoas físicas ou jurídicas, visando a proteção do titular dos dados a 
liberdade de expressão, informação, opinião e comunicação, inviolabilidade da 
intimidade, honra e imagem, bem como o desenvolvimento econômico e 
tecnológico. 
 
O responsável por assegurar a conformidade legal dentro das organizações, o 
Setor de Compliance, seja ele uma equipe interna, ou uma consultoria externa, 
carrega a missão de adequar a empresa à LGPD, e acompanhar o desempenho 
da organização efetuando os ajustes necessários. 
 
Portanto, a LGPD irá exigir das empresas um aumento significativo no nível de 
maturidade dos Programas de Compliance, no que diz respeito à privacidade e 
segurança de dados. Assim, o setor de conformidade passará a contar com  
 
profissionais encarregados de desempenhar a função de “agente de proteção de 
dados”, conforme estabelece a nova lei. 
 
A LGPD trouxe consigo o dever de segurança, ética e responsabilidade quando 
se trata de dados pessoais, o intuito é que as regras e princípios de proteção de 
dados sejam incorporados pela instituição, passando a integrar sua missão e 



 
valores, assim como ocorreu com as Políticas Anticorrupção após a edição da 
Lei n. 12.846/13. 
 
O Compliance irá, portanto, caminhar lado a lado, vinculadamente à 
implementação da LGPD, e, ainda, o Compliance irá definir os próximos passos 
a serem providenciados na aplicação das diretrizes que regem a LGPD, quais 
sejam: Definição de um Agente de Proteção de Dados; Diagnóstico da Empresa; 
Matriz de Risco; Mapeamento do Fluxo de Dados; Código de Conduta; Política 
de Privacidade e Gestão de Dados Pessoais; Check List de Verificação; 
Atualização de Cláusulas em Contratos com Parceiros; Revisão e Atualização 
de Cláusulas em Contratos com Consumidores Finais; Termos de Uso e Política 
de Privacidade. 
 
A importância de um programa de Compliance concomitante com a 
implementação da LGPD evita a ocorrência de eventos danosos, através de um 
mecanismo de gestão de dados, portanto, está entre os elementos atenuantes 
na dosimetria da punição a ser aplicada pela autoridade fiscalizadora da LGPD, 
em caso de infração. 
 
Além da gravidade da infração, do grau do dano causado, dentre outros pontos, 
também será verificado se houve a adoção de mecanismos e procedimentos 
internos para mitigar os danos, a existência de políticas de boas práticas e 
governança, e, ainda, se medidas corretivas foram prontamente adotadas. Trata-
se de ferramentas instituídas pelos Programas de Compliance e condutas 
disseminadas no mesmo contexto. 
 
Assim como o Compliance é adotado em outras esferas da cultura 
organizacional, notadamente no tocante à Lei Anticorrupção, legislação 
trabalhista e tributária, também é essencial como meio efetivo para 
implementação das diretrizes que regem a LGPD. 
 
Assim temos que após as diligências da Pregoeira, a empresa IOZ apresentou 
as notas fiscais, após já ter apresentado o contrato de prestação de serviços, e 
por estarem as notas fiscais – que vale ressaltar apresentavam o serviço 
prestado com o CNAE em todas elas de “17.01.01. - Assessoria ou consultoria 
de qualquer natureza, não especificada” – com a descrição da prestação de  
serviço de Compliance, foi entendido por parte da Setor Técnico do CREFITO-
7, que não havia compatibilidade dos serviços. 
 
Pois sabe-se que no campo da descrição de serviços não é possível elencar 
todos os serviços prestados, e apenas como uma forma de abreviação foi 
redigido “serviços de consultoria em compliance”, que, nada mais é que o escopo 
do serviço prestado na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, no 



 
caso para a empresa que forneceu o atestado de capacidade técnica em 
comento. 
 
Por todos os fundamentos elencados acima, não há o que se falar em “não há 
compatibilidade entre o serviço efetivamente prestado (nota fiscal de serviço 
de compliance) com o atestado apresentado e o que dispõe o edital”.  
 
Em tempo, tal termo “Compliance” está inclusive presente no Edital e Termo de 
Referência do Pregão Eletrônico resultante do presente Recurso Administrativo, 
como uma das etapas a serem entregues, no subitem 5.8.3.1. do Termo de 
Referência, como segue: 
 
 “5.8.3. Entregas da etapa:  

 5.8.3.1. Mapeamento de riscos com a definição das 
medidas necessárias para a mitigação desses riscos 
capazes de gerar impacto potencial sobre o titular dos dados 
pessoais, sensíveis ou não, bem como a análise de riscos 
para o caso de um não atingimento de níveis aceitáveis de 
compliance em relação à LGPD.” (Grifo nosso) 

 
 
II.iii DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR A APRESENTAÇÃO DE NOTAS 
FISCAIS 
 
A exigência de apresentação de nota fiscal junto ao atestado de capacidade 
técnica é ILEGAL, restou pacificado pelo Judiciário, sob o prisma de que o art. 
30 da Lei 8.666/1993 que disciplina a apresentação de atestado não autoriza a 
Administração solicitar documento adicional. 
 
Importante frisar que a Administração não pode exigir algo que a lei não lhe 
permita. 
 
O Ilustre Hely Lopes Meirelles leciona que “Na Administração Pública, não há 
liberdade nem vontade pessoal. Enquanto, na Administração pessoal é lícito 
fazer tudo o que a lei não proíbe. Na Administração Pública só é permitido fazer 
aquilo que a lei autoriza.” 
 
Quanto ao tema, o Tribunal de Justiça decidiu o que segue: 
 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE 
APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. ILEGALIDADE. 



 
ORDEM CONCEDIDA PARA ANULAR AS SANÇÕES 
IMPOSTAS E IMPEDIR A SUSPENSÃO DO 
CREDENCIAMENTO DA IMPETRANTE DO SISTEMA DE 
CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES.  
Não é lícito à Administração Pública fazer exigência que lei 
não faz (artigo 30, II, da lei no. 8.666/93). Sendo assim, a 
vinculação de comprovação da capacidade técnica por meio 
de apresentação das respectivas notas scais traduz-se ilegal 
e desarrazoada, violando direito líquido e certo do 
impetrante. (TJAC Tribunal Pleno, MS no 
5011276320108010000/AC, rel. Juiz Arquilau de Castro 
Melo, de 13/04/2011)” (Grifo nosso) 

 
Por outro lado, o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 8.666/1993 disciplina sobre a 
realização de diligência, que sempre quando necessário, deve seguir o rito 
permitido, que por sua vez não foi observado no certame. 
 
Logo, havendo dúvida sobre qualquer aspecto do atestado de capacidade 
técnica, seria admissível, apenas, a apresentação do contrato de serviço, o que 
no caso em tela foi realizado, inclusive tendo a pregoeira entrado em contato 
com o atestante. 
 
O atestado por sua vez, esclarece a nota fiscal, e não o contrário. 
 
Entendeu o Egrégio Tribunal de Contas da União em seu Acórdão 944/2013: 
 

“É indevida a exigência de que atestados de qualificação 
técnica sejam acompanhados de cópias das respectivas 
notas fiscais, visto não estarem estes últimos 
documentos entre os relacionados no rol exaustivo do 
art. 30 da Lei 8.666/1993. 
Representação de empresa acusou possíveis 
irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 280/2012, 
promovido pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), 
destinado à contratação de solução de storage. Três 
empresas participaram do certame, sendo que a classificada 
em primeiro lugar veio a ser inabilitada. Entre os motivos que 
justificaram essa decisão, destaque-se a apresentação por 
essa empresa de atestados técnicos desacompanhados das 
notas fiscais, exigência essa que constara do respectivo 
edital. A respeito de tal questão, o relator anotou que “a 
jurisprudência do Tribunal é no sentido de que o art. 30 da 
Lei 8.666/1993, ao utilizar a expressão ‘limitar-se-á’, elenca 



 
de forma exaustiva todos os documentos que podem ser 
exigidos para habilitar tecnicamente um licitante (v.g. 
Decisão 739/2001 – Plenário; Acórdão 597/2007 – 
Plenário)”. Ressaltou, ainda, que “nenhuma dúvida ou 
ressalva foi suscitada, pela equipe que conduziu o certame, 
quanto à idoneidade ou à dignidade dos atestados 
apresentados pela empresa”. E, mesmo que houvesse 
dúvidas a esse respeito, “de pouca ou nenhuma utilidade 
teriam as respectivas notas fiscais”. Em tal hipótese, seria 
cabível a realização de diligências para esclarecer ou 
complementar a instrução, consoante autoriza do § 3o do 
art. 43 da Lei 8.666/1993. O Tribunal, então, ao acolher 
proposta do relator e por considerar insubsistente esse e o 
outro motivo invocados para justificar a mencionada 
inabilitação, decidiu: a) determinar ao Inca que torne sem 
efeito a inabilitação da detentora da melhor oferta na fase de 
lances, “anulando todos os atos subsequentes e retomando, 
a partir desse ponto, o andamento regular do certame”; b) 
dar ciência ao Inca de que a exigência de apresentação de 
atestados de comprovação de capacidade técnica 
“acompanhados de cópias das respectivas notas fiscais, 
afronta o disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993”. Acórdão 
944/2013-Plenário, TC 003.795/2013-6, relator Ministro 
Benjamin Zymler, 17.4.2013.” (Grifo nosso) 

 
Ainda, no mesmo sentido, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR) determinou que a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná 
(Unicentro) anule a inabilitação da empresa Orbenk Administração e Serviços 
Ltda. para participar do Pregão Eletrônico n. 25/2018, bem como todos os atos 
subsequentes a este: 
 

“O motivo da decisão foi o excesso de formalismo adotado 
pela administração da Unicentro para justificar a 
inabilitação da empresa, que interpôs Representação da 
Lei no 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos) junto ao 
TCE-PR para contestar o ato administrativo.  

Em seu voto, o relator do processo, conselheiro Ivens 
Linhares, deu razão à argumentação da peticionária. Para 
ele, os documentos considerados faltantes pela 
administração da Unicentro teriam a mera função de 
esclarecer o conteúdo daqueles já apresentados dentro do 
prazo, sem inovar ou acrescentar informações que 



 
pudessem justificar a juntada dos papéis no envelope 
original.  
Com base na doutrina e na jurisprudência do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e do próprio TCE-PR, Linhares 
avaliou que houve excesso de formalismo por parte dos 
responsáveis pelo procedimento licitatório. Para ele, a 
análise dos documentos encaminhados para a habilitação 
da Orbenk não permite que haja dúvidas quanto à existência 
daqueles contratos, bem como em relação à efetiva 
prestação dos serviços correspondentes.  
Ao votar, o conselheiro seguiu o mesmo entendimento 
manifestado na instrução da Coordenadoria de Gestão 
Estadual (CGE) do Tribunal e no parecer do Ministério 
Público de Contas (MPC-PR) sobre o caso. Os demais 
membros do órgão colegiado do TCE-PR acompanharam, 
por unanimidade, o voto do relator, na sessão de 13 de maio, 
realizada por videoconferência. (Acórdão n. 763/2020 – 
Tribunal Pleno – Representação da Lei n. 8.666/1993 – 
Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná – Orbenk 
Administração e Serviços Ltda. E Osmar Ambrósio de Souza 
– Relator: Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares)” 

 
Restou evidente que muito embora o entendimento pacificado seja de não 
aceitação de apresentação de notas fiscais, bem como a ilegalidade dessa 
requisição, ainda assim, a ora Recorrente apresentou todas as notas fiscais, 
devidamente regulares, a fim de colaborar com a diligência, contudo, foi 
inabilitada pela requisição pacificadamente nos Egrégios Tribunais considerada 
ilegal. 
 
 
II.iv. DA DIVERGÊNCIA DAS DATAS DO CONTRATO, DO ATESTADO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA E DAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS PELA 
EMPRESA ITWARE  
 
Após diligências por parte da Pregoeira em face da empresa ITWARE – ainda 
que com o prazo diferente, superior, do realizado para com a empresa ora 
Recorrente – ferindo por sua vez o Princípio da IMPESSOALIDADE, a mesma 
anexou as notas fiscais e o contrato de prestação de serviços relacionado ao 
atestado de capacidade técnica. 
 
Ocorre que a empresa ITWARE disponibilizou 3 atestados de capacidade 
técnica, enquanto a Pregoeira realizou diligências em relação à apenas 1 dos 
atestados. 



 
 
Não bastasse tal fato, o contrato de prestação de serviços apresentado pela 
empresa ITWARE, do serviço presente no atestado de capacidade técnica, este 
está datado de 20 de novembro de 2020, enquanto o contrato está datado de 
23 de outubro de 2020, sem especificar a data de início e final da prestação dos 
serviços, e ainda como se não bastasse, este contrato trouxe a assinatura 
eletrônica da empresa ITWARE na data de 27 de maio de 2021, qual seja, a 
mesma data em que a Pregoeira pediu que fosse enviado o contrato de 
prestação de serviços pela empresa ITWARE. 
 
Coincidentemente, a mesma data da diligência realizada pela Pregoeira para 
com a empresa ITWARE. 
 
Erros e omissões podem ocorrer, mas a assinatura digital eletrônica é inidônea 
e irrefutável quanto à sua veracidade e data registrada. 
 
Podemos concluir que, se a I. Pregoeira inabilitou a empresa IOZ em virtude de 
a definição do serviço da nota fiscal estar descrita como serviços de Compliance, 
que já explicado, trata-se de estar em conformidade com a LGPD, objeto do 
pregão eletrônico em tela, como poderia a Pregoeira aceitar e habilitar a empresa 
ITWARE, com tamanhas divergências de datas? 
 
Diante dos fatos apresentados, é possível inferir que, embora não haja intenção, 
o que se acredita e espera, tais atos poderiam caracterizar a hipótese de conluio 
ou fraude à licitação, isto porque, a tipificação penal relacionada a fraude ou 
frustração ao caráter competitivo da licitação, do art. 90 da Lei n. 8.666 de 1993, 
estabelece: 
 

“Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação 
ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou 
para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação: 
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  

 
Restou claro, portanto, que a inabilitação da empresa IOZ não merece prosperar, 
visto esta está plenamente apta a exercer o objeto do pregão, bem como 
apresentou o melhor valor competitivo do certame, e ter, por sua vez, habilitado 
a empresa ITWARE, com o preço superior, não competitivo e após tantos erros 
irrefutáveis como visto acima. 

 
 
 



 
 

III. CONCLUSÃO  

ISTO POSTO, diante da plena comprovação de atendimento ao Edital e Termo 
de Referência, principalmente após as diligências realizadas e a plena 
comprovação do atendimento necessário para o presente certame por parte da 
empresa IOZ, ora Recorrente, e irrefutável divergência na documentação relativa 
ao atestado de capacidade técnica da empresa ITWARE, REQUER, o 
recebimento do presente recurso, em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 
109, §2º, da Lei 8.666/93. 

Para, ao final, julgar totalmente procedente o presente Recurso, exercendo o 
juízo de mérito e de retratação, conforme prescreve o art. 109, § 4º da Lei 
8.666/1993, para fins de rever a decisão de inabilitação da ora Recorrente, 
declarando-a vencedora do certame e desclassificando a empresa ITWARE, por 
ser de lídimo direito. 

Não sendo este o Vosso entendimento, REQUER se digne a Vossa Senhoria em 
fazer a remessa do presente Recurso Administrativo à autoridade que lhe for 
imediatamente superior, a fim de que a mesma o aprecie, conhecendo-o e 
dando-lhe provimento, para que empresa IOZ seja declarada vencedora do 
certame em epígrafe, e por conseguinte seja desclassificada a empresa 
ITWARE. 

 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 4 de junho de 2021. 
 
 

_____________________________ 
IOZ CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 

 
 
OBSERVAÇÃO: A PEÇA RECURSAL SERÁ ENCAMINHADA VIA E-
MAIL, PARA QUE CONSTEM AS IMAGENS E ANEXOS 
MENCIONADOS. SOLICITAMOS CONSIDERAR O PDF ENVIADO POR 
E-MAIL AO ENDEREÇO DE E-MAIL: licitacao@crefito7.gov.br 
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