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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
AO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO - CREFITO-7

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 02/2021.

MODALIDADE: PREGÃO.
FORMA: ELETRÔNICA.

PROCESSO nº 2174721/2021

SRA. PREGOEIRA.

A ITWARE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, já devidamente qualificada no Pregão Eletrônico
em referência, neste ato representada na forma de seu Contrato Social vem, respeitosamente à presença de V. Sa.,
com fundamento nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decretos nº
8.538/2015 e nº 10.024/2019 e Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021, apresentar suas Contrarrazões ao
Recurso interposto pela Licitante PERSONA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, com nome fantasia “IOZ
CONSULTORIA E SERVICOS” conforme registro junto à Receita Federal do Brasil. E, para tanto, passa a expor e
requerer o que segue.

DA TEMPESTIVIDADE:

A Ata de realização do Pregão Eletrônico em referência assim dispôs:

“Data limite para registro de recurso: 04/06/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 09/06/2021.
Data limite para registro de decisão: 16/06/2021.”

Logo, adequadamente tempestiva estas Contrarrazões. 

LIMINARMENTE:

Douta Pregoeira, não custa ressaltar, principalmente para que a empresa Recorrente perceba de maneira clara e
cristalina, que toda e qualquer licitação é um procedimento que consiste em uma série de atos sucessivos e
coordenados, e seja qual for o regime que a rege, público ou privado, dois são seus principais condões: 

1. Atender ao interesse almejado pelo Edital, visando a escolha do negócio mais vantajoso para o respectivo
Órgão; 

2. Garantir a Legalidade e Transparência do Certame, legalidade esta que representa princípio de fundamental
importância para que os Licitantes possam disputar entre si, de forma justa, a participação em contratações do
órgão Licitador.

Desta forma, como retro mencionado, as Licitações, objetivando selecionar a proposta mais vantajosa, devem
obedecer:

• Ao Princípio da Isonomia entre os concorrentes, para que se obtenha condições que permitam sindicar a
observância dos princípios da Legalidade, da Vinculação ao Edital, da Impessoalidade, da Moralidade, do
Julgamento Objetivo, da Probidade.

Com fulcro em tais preceitos legais, é de se saber que os princípios licitatórios se apresentam como o alicerce das
normas que regem os atos do Órgão Licitador, e devem ser obedecidos, sob pena de restar frustrada a validade e a
eficácia da licitação realizada. Princípios estes que foram perfeitamente seguidos e prestigiados por essa
Digníssima Pregoeira, durante toda a condução do certame.

Da Vinculação ao Instrumento Convocatório:

Este Conselho, assim como os demais órgãos que utilizam as mesmas Leis e Decretos tem o DEVER de respeitar
aquilo que foi estabelecido pelo diploma “editalício”, não podendo, de forma alguma, esquivar-se das regras
preliminarmente estabelecidas.

Tal princípio não é mera conveniência ou simples prerrogativa legal que pode ser facilmente descartada. Jaz aqui a
fundamentação exordial de todo e qualquer certame. Jamais poderia se falar no desrespeito a tal princípio, e este
está atrelado a praticamente todos os demais princípios arrolados pela legislação, doutrina e aceitos pela
jurisprudência. A própria Isonomia e o Julgamento Objetivo são exemplos de princípios adstritos ao princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.

Cumpre desde já mencionar que a presente contrarrazão versa sobre as exigências estabelecidas pelo instrumento
convocatório que jamais poderiam (assim como não foram) ser alteradas. 



09/06/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=945353&ipgCod=25319473&Tipo=CR&Cliente_ID=itware… 2/5

Assim, tem-se que é impossível a execução de um certame sem que seja observado o Princípio da Vinculação ao
Instrumento Convocatório. Sem este jamais poderá ser alcançado o Julgamento Objetivo, já que imperará a
subjetividade e o “animus contrahendi” do julgador. Pari passu, também será impossível atingir o Princípio
Constitucional da Isonomia, que estabelece a igualdade de condições entre os participantes.

Nesta matéria, destaca-se o entendimento do mais preclaro de todos os autores desta matéria, o saudoso Prof. Dr.
Hely Lopes Meirelles - Licitação e Contrato Administrativo, 10 ed. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 29 -
que assim nos ensina sobre a vinculação ao edital:

“A vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou
do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à
documentação, as propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do
certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os seus
participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora.”
“Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital o modo e forma de participação dos licitantes, bem
como as condições para a elaboração das ofertas, e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento
ou no contrato se afastasse do estabelecido, e admitisse documentação e propostas em desacordo com o
solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal vincula aos seus termos tanto os licitantes quanto a
Administração que o expediu. É impositivo para ambas as partes e para todos os interessados na licitação.” (GRIFO
NOSSO).

Por fim, interessante também é reproduzir o que diz o respeitadíssimo Prof. Dr. Celso Antônio Bandeira de Mello -
Curso de Direito Administrativo, 05 ed., São Paulo: Malheiros, 1994, pp. 271 e 272:

“13. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração a respeitar estritamente as
regras que haja previamente estabelecido para disciplinar o certame, como aliás, está consignado no art. 41 da lei
8.666.”
“14. O princípio do julgamento objetivo, almeja como é evidente, impedir que a licitação seja decidida sob o influxo
do subjetivismo, de sentimentos, impressões ou PROPÓSITOS PESSOAIS dos membros da comissão julgadora.”
(GRIFO NOSSO).

DOS FATOS E DOS DIREITOS:

Pois bem.

Promovem V. Sas. licitação sob a modalidade Pregão, do tipo Eletrônico, cujo objeto consiste em:

“1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento e assessoria para
implementação de programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018, de 14
de agosto de 2018 e demais alterações, no âmbito do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
Sétima Região – CREFITO 7, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.”

A ora Contrarrazoante sagrou-se vencedora do Certame em referência.

Inconformada com o desfecho acertado dado ao supracitado Certame pela D. Pregoeira, a Recorrente, com o
simples intuito de provocar tumulto, se insurge contra a decisão que sagrou a Contrarrazoante vencedora,
buscando de forma infundada e sem qualquer amparo legal a sua reversão. Tal medida não pode e não irá
prosperar.

Vejamos.

Segundo a Recorrente, em síntese, alegou que: 

1. Apresentou toda a documentação exigida para o pregão, dentro da validade e de forma adequada;
2. A D. Pregoeira deveria informar com aviso prévio de 24 horas, qualquer solicitação de diligência e sobre a
suspensão e retorno ao chat do pregão;
3. Durante certo momento a D. Pregoeira ofereceu apenas 10 minutos para a Recorrente apresentar informações
complementares;
4. A Recorrente foi inabilitada, sem uma conclusão à diligência, apenas sob o argumento que não há
compatibilidade entre o serviço efetivamente prestado (nota fiscal de serviço de compliance) com o atestado
apresentado e o que dispõe o Edital.
5. Por meio de longa narrativa (para não dizer recheada de sofisma) indica que há similaridade de objeto entre
compliance (objeto do atestado de capacidade técnica da Recorrente) e os serviços de adequação à LGPD (Objeto
do Edital);
6. Foi ilegal exigir apresentação de nota fiscal para alicerçar o atestado de capacidade técnica aprsentado;
7. Dos três atestados de capacidade técnica apresentados pela Contrarrazoante, um deles, apresentou divergência
em relação à data do contrato e sua data de assinatura, além de não apresentar data de início e final da prestação
dos serviços;

Além de não ter qualquer embasamento no Edital ou jurídico em sua argumentação, a Recorrente busca, de forma
pífia, caracterizar que seu único atestado de capacidade técnica apresentado, atende ao objeto do edital. E
argumenta ainda, que foi penalizada com os tempos disponibilizados para resposta além de arguir que esta
Licitante juntou documentação irregular.
No entanto, como a Douta Pregoeira e qualquer participante do certame pode confirmar, que, de fato, o certame
seguiu o rito previsto, o Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela Recorrente, não apresenta qualquer
similaridade com o objeto do certame e toda a documentação apresentada pela Contrarrazoante encontra-se
perfeitamente regular e legal. 
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Faltou à Recorrente simples leitura e análise do Edital e da documentação da Contrarrazoante. Repete-se, esta
Licitante em momento algum juntou documentação com “erros irrefutáveis” conforme assevera levianamente a
Recorrente. 
Assim, todos os itens apontados pela Recorrente serão refutados um a um ao longo desta peça, mostrando que sua
pretensão não merece guarida. 

I, II e III – Sobre os tempos do pregão
Os três primeiros aspectos ressaltados pela Recorrente em seu recurso administrativo, estão consubstanciados tão
somente em subjetividade, pois todas as solicitações de documentação para a empresa Recorrente, assim como
para todas as demais, foram de 02 (duas) horas, conforme previsto exaustivamente nos itens 7.31.2; 8.6; 9.3;
10.1 e nas diversas mensagens constantes no Chat do sistema e consignadas em ata. 
Tanto que, sequer houve qualquer prejuízo à Recorrente em razão de descumprimento de prazo. Portanto resta
claro o inconformismo fútil da Recorrente sobre esses aspectos temporais durante a condução do pregão. Sendo
desnecessário maiores dispêndios sobre o tema.

IV e V – Sobre similaridade do objeto do atestado de capacidade técnica da Recorrente e objeto do edital
Sobre os itens 4 e 5 descritos nesta peça e que fazem parte da narrativa da Recorrente, que “compliance” significa
o mesmo que prestar serviços de adequação à LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tal narrativa
mostra tão somente o desespero em sagrar-se vencedora a qualquer custo e despreparo da empresa em relação
ao seu conhecimento sobre LGPD. 
O termo compliance é genérico, e não garante que os serviços prestados foram compatíveis (e mostraremos a
seguir que não foram) para o exigido no objeto do certame, que é: Implementar um Programa de Adequação à
LGPD, conforme descrito no Edital e Termo de Referência:

O objeto da presente licitação é a contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento e assessoria para
implementação de programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

Ademais, o CREFITO especificou claramente, no Termo de Referência, os serviços desejados, que vão além de
serviços de compliance, incluindo governança, segurança da informação, inventários, gerenciamento de demandas,
entre outros:
“5. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
5.1. Trata-se da contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de consultoria e
assessoramento visando o desenvolvimento e assessoria para implementação de programa de conformidade à Lei
Geral de Proteção dos Dados (LGPD), definindo um conjunto de projetos e planos de ação tratando, ao menos, dos
seguintes temas:
• Governança de proteção de dados pessoais;
• Inventário de dados pessoais;
• Inventário de serviços e processos que tratam dados pessoais;
• Políticas, normas e procedimentos de Proteção de Dados Pessoais;
• Conscientização e treinamento em Proteção de Dados Pessoais;
• Gerenciamento de riscos em Segurança da Informação;
• Gerenciamento de riscos em Segurança Cibernética;
• Gerenciamento de riscos de terceiros;
• Melhores práticas de Proteção de Dados Pessoais;
• Gerenciamento de demandas dos titulares;
• Gerenciamento de Incidentes;
• Aspectos Legais vinculados à Proteção de Dados Pessoais.”

Some-se ainda que, o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa Recorrente e emitido pela
empresa Vee-One Aviação LTDA. descreve a prestação de serviços iniciais e prévios para um projeto de adequação
à LGPD, tendo sido realizado apenas: “1. Memorando e definição inicial de escopo de trabalho; 2. Data Mapping; 3.
Gap Analysis; e 4. PDCA”, conforme descrito no próprio atestado de capacidade técnica. Portanto, bem distintos
dos serviços exigidos pelo CREFITO-7 e descritos no Edital. Esses serviços realizados não têm equivalência com a
implementação de um Programa de Adequação à LGPD, que é o desejado pelo CREFITO.
Tal fato pode ser comprovado com simples visita ao site da empresa emitente do atestado de capacidade técnica
(http://veeone.com.br/), que sequer possui uma política de cookies e privacidade implementada em seu site. Tal
providência é necessária e primordial em um projeto de adequação à LGPD, conforme exige o edital do CREFITO-7.

Assim é patente que a Recorrente não cumpriu as exigências mínimas do edital para o requisito de qualificação
técnica que cristalinamente indica:
“9.11. Qualificação Técnica:
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.

VI – Sobre a exigência de Nota Fiscal 
Pois bem, ainda, como se não bastasse, a Recorrente demonstra seu despreparo em participar da licitação, quando
deixa claro que não realizou a leitura de todo o edital, ao afirmar que seria ilegal a exigência de apresentação de
Nota Fiscal que deu origem ao atestado de capacidade técnica (item 6 desta contrarrazão). Citando ainda,
jurisprudência empregada em contexto completamente adverso do apresentado na argumentação da própria
Recorrente. 

Com simples leitura ao edital a Recorrente poderia ter evitado situação vexatória ao levantar suspeição contra o
certame e indicar eventual irregularidade que ESTÀ SIM prevista no próprio edital, em seu item 9.11.3. Senão
vejamos:
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“7.31.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 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).
(…)
“9.11.3 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação de legitimidade dos atestados
apresentados”

Como se vê, caso a Recorrente tivesse realizado a simples leitura e interpretação dos itens transcrito, não chagaria
a outra conclusão, senão a de que deveria ser apresentada documentação complementar para alicerçar o atestado
de capacidade técnica, tais como notas fiscais e contrato. É oportuno ressaltar que o referido atestado de
capacidade técnica apresentado pela Recorrente não continha qualquer e-mail ou número de telefone para contato
com seu signatário. Desta forma foi necessário o pedido de tais informações.

VII – Sobre o atestado de capacidade técnica e contrato apresentado pela Contrarrazoante
Finalmente sobre o último item apontado (resumido como 7 nesta peça) podemos dizer que melhor sorte, não teve
a Recorrente, ao levantar suspeição, contra a documentação apresentada por esta Contrarrazoante, quando
informa em seu Recurso: 
“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.”

Inicialmente informa que o atestado de capacidade técnica está datado de 20 de novembro de 2020 e que o
contrato está datado de 23 de outubro de 2020. Perfeitamente correto e coerente. Pois primeiro é confeccionado e
assinado o contrato (23 de outubro), para que seja iniciada e realizada a prestação dos serviços. E somente em 20
de novembro, ou seja, quase um mês depois da data de assinatura do contrato é que o atestado de capacidade
técnica foi emitido. 
Atestado corretamente emitido, após a prestação dos serviços descritos de maneira idêntica na proposta, atestado
de capacidade técnica e compatíveis com o objeto do contrato. 
Assim é patente que não existe qualquer vício, mácula ou ilegalidade nos documentos apresentados.
Na sequência a Recorrente aponta que o contrato apresentado “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”. Perfeitamente correto! Entretanto, é imperioso ressaltar que não
existe ilegalidade, inexatidão no ato ou invalidade do documento. Ocorreu apenas que o contrato foi assinado pelo
cliente (contratante) em 23 de outubro de 2020 (data efetiva da contratação dos serviços) e teve a via da
contratante devidamente assinada pela Itware (contratada) na mesma data. 
Já a via da ITware, então contratada e Contrarrazoante, foi arquivada sem a assinatura como parte, que só
precisou utilizá-lo na data da licitação. E assim, procedeu com a assinatura de sua via, que se encontrava
devidamente arquivada e já assinada pelo cliente(contratante). 
Portanto, todos os requisitos necessários ao atendimento do Edital em referência foram indubitavelmente
comprovados pela proposta e documentação desta Licitante. Que apresentou não somente o contrato, mas as
respectivas notas fiscais, emitidas corretamente em datas corretas e coerentes com a prestação dos serviços e
conforme previsto em contrato. 
Em resumo, faltou a Recorrente, mais uma vez, simplesmente ler a documentação desta Contrarrazoante. Mas
entendemos que a pretensão da Recorrente é tão somente conturbar e atrasar o processo, já que não obteve razão
plausível para combater sua inabilitação e recusa da proposta, juntamente com sua documentação frágil e
incompleta. 

Lamentáveis as alegações da Recorrente, que não obteve documentação mínima necessária para manutenção da
sua proposta conforme exigido no edital e levanta infundada argumentação sobre a capacidade técnica da
Contrarrazoante que apresentou não somente um, mas 3 (três) atestados de capacidade técnica pertinentes e
compatíveis com o objeto da licitação e que atendem às exigências editalícias, sejam analisados em conjunto ou
isoladamente. 

Em resumo, por incrível que pareça D. Pregoeira, faltou à Recorrente atenção ao edital, Proposta e documentação
da empresa declarada vencedora, e se tal atenção tivesse sido observada quando da respectiva análise, fatalmente
ela sequer teria apresentado o recurso ora combatido que, cristalinamente, tem somente o condão de protelar e
conturbar o processo. Processo esse, que foi conduzido completamente dentro dos ditames do edital e leis que
regem a matéria, dispensando qualquer reparo.

DOS PEDIDOS:

1. Em respeito ao zelo e empenho desta Douta Pregoeira, em guardar o caráter isonômico do procedimento,
respeitando os Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Probidade, esta
Licitante entende, com toda vênia, que a Recorrente deve permanecer inabilitada no presente certame, vez que foi
acertada a recusa de sua proposta.

2. Alicerçada nos mesmos princípios acima transcritos, a Contrarrazoante deve permanecer habilitada no presente
Certame.

3. E, diante de todo o exposto, requer a V. Sa. o conhecimento das presentes Contrarrazões, para julgá-las
totalmente procedentes, dando, assim, continuidade ao procedimento.
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4. Não sendo este o entendimento de V. Sa., requer sejam os autos remetidos à autoridade superior competente,
para que, após a análise deles, seja deferido o presente pedido, dando seguimento ao processo licitatório.

Nestes Termos Pede,
Bom Senso, Legalidade
e Deferimento.

Brasília, 08 de junho de 2021.

ITWARE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Fabrício Carpanez
Sócio - Diretor comercial
fabricio@itware.com.br
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