
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CREFITO-7

Processo nº 2174721/2021
Pregão eletrônico nº 02/2021
Objeto: 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.
Interessado: CREFITO-7
Recorrente: IOZ CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

ANÁLISE DE RECURSO

Trata-se  de  Recurso  Administrativo  interposto  tempestivamente  pela  empresa  IOZ
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, acostado no sistema e portal da transparência, em face
da  decisão  desta  pregoeira  que  a  inabilitou  e  declarou  vencedora  do  certame  a  empresa
ITWARE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, no Pregão Eletrônico
de nº  02/2021,  processo nº  2174721/2021,  objetivando 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.

Irresignada com a susodita decisão, a Recorrente apresentou razões e fundamentos junto a esta
autarquia,  após  manifestação  de  intenção  de  recurso,  arguindo,  em  apertada  síntese,  que
atendeu  as  diligências  realizadas  quanto  à  qualificação  técnica,  não  houve  observância  da
ritualística  para  a  realização  de  diligências,  que  os  motivos  da  inabilitação  não  encontram
respaldos  no  Edital  por  haver  compatibilidade  entre  os  serviços  prestados  na nota  fiscal  e
atestado apresentado, acrescentando que é impossível exigir notas fiscais.

Quanto  a  empresa  ITWARE  SOLUCOES  EM  TECNOLOGIA  DA  INFORMACAO  LTDA,
sustenta a Recorrente divergência das datas de contrato, atestado e notas fiscais, pelo que pede
sua inabilitação.
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Registra-se, por oportuno, que fora concedida vista das razões recursais as participantes, sendo
que apenas a empresa  ITWARE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,
tempestivamente,  apresentou contrarrazões  acostadas  no  sistema  e  portal  da  transparência,
apontando  que  inexistem  razões  para  o  acolhimento  das  irresignações  da  Recorrente,
especialmente pelo não cumprimento das especificações previstas em edital e ao tempo em que,
consigna o acerto da decisão desta Pregoeira ao declará-la vencedora.

Destarte, em obediência ao art. 17, inciso VII, do Decreto Federal nº 10.024/2019, cumpre-me efe-
tuar a instrução do processo e consequente exame das razões, com o fito de prestar os subsídios
necessários à tomada de decisão pela Autoridade Superior.

É o relatório.

I - DA TEMPESTIVIDADE

No  dia  31/05/2021  abriu-se  o  prazo  para  que  qualquer  licitante  manifestasse,  imediata  e
motivadamente, a intenção de recorrer, conforme consta no item 11.1. do Edital nº 02/2021.
A  licitante  ora  Recorrente  declarou  expressamente  no  meio  apto,  qual  seja,  no  sistema
Comprasnet, a intenção de interpor recurso. Assim sendo, a intenção de recurso apresentou-se
tempestiva e foi aceita pela Pregoeira.
Posto isso, passamos ao mérito do recurso apresentado pela empresa IOZ CONSULTORIA E
SERVIÇOS LTDA.

II – DO MÉRITO

Precipuamente, é salutar registrar que documentação de habilitação e proposta da Recorrente
fora  avaliada  cuidadosamente,  inclusive  houve  posicionamento  específico  apresentado  pela
área técnica, respondidos após a realização de diligências.

Dispôs a avaliação que as notas fiscais apresentadas pela Recorrente não possuíam relação com
o atestado fornecido, fugindo ao escopo do Edital.

Ainda, analisando o site da Pessoa Jurídica outorgante do Atestado, empresa VEE-ONE, não se
obteve indícios mínimos de implantação da LGPD, não sendo identificada sequer a política de
privacidade do referido sítio eletrônico.
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Verificou-se  também  divergência  entre  as  datas  constantes  do  contrato  apresentado  pela
Recorrente  (09/12/2020)  e  as  notas,  (16/12/2020,  14/01/2021  e  05/03/2021),  e  a  execução  do
serviços  (previsto  para  conclusão  em  1  ano,  quando  seria  devido  o  pagamento  da
contraprestação ajustada no contrato).

Feito este registro, e ante às frágeis e infundadas insurgências da Recorrente, que tenta deturpar
a interpretação da legislação pertinente e do Ato Convocatório, tem-se, de pronto, por conclusão
lógica,  o  exaurimento de todas as questões levantadas,  que foram devidamente avaliadas e
paulatinamente refutadas pelo setor técnico nas manifestações acima referidas.

Partindo  para  apreciação  das  razões  recursais,  tem-se  que  a  Recorrente,  manifesta  seu
inconformismo com a decisão que a inabilitou, alegando que atendeu às diligências realizadas
quanto  à  qualificação  técnica,  não  houve  observância  da  ritualística  para  a  realização  de
diligências,  que  os  motivos  da  inabilitação  não  encontram  respaldos  no  Edital  por  haver
compatibilidade  entre  os  serviços  prestados  na  nota  fiscal  e  atestado  apresentado,
acrescentando que é impossível exigir notas fiscais.

Da mesma forma, afirma a Recorrente que a empresa ITWARE SOLUCOES EM TECNOLOGIA
DA  INFORMACAO  LTDA, apresentou  documentos  com  divergência  de  datas  -  contrato,
atestado e notas fiscais, pelo que pede sua inabilitação.

Em sede de Contrarrazões, a empresa recorrida ITWARE, aduz que não merecem prosperar tais
alegações, posto que baseadas nas disposições editalícias e legais.

Conforme restará minuciosamente demonstrado a seguir,  não assiste razão para acolhimento
de quaisquer dos pleitos da Recorrente.

A licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona
a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse.  Dessa maneira, desenvolve-se e
evolui  mediante uma sucessão ordenada de atos  vinculantes entre Administração Pública e
terceiros interessados, resguardados os princípios constitucionais, especialmente o da isonomia,
garantindo igualdade de oportunidade aos interessados.

Deve-se observar que a proposta financeiramente mais atraente para a Administração Pública
por si só não define o vencedor de um certame. A melhor proposta é aquela que possui o preço
mais vantajoso aliado ao atendimento dos termos do edital. 
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Diante disso, resta claro que as ações praticadas no curso da licitação devem estar vinculadas às
regras do edital, observando-se os casos em que se tratar de excesso de formalismo ou erro
material,  quando deve ser  resguardado o interesse maior da Administração que é a melhor
contratação.

Posto isso, em relação à decisão desta Pregoeira em inabilitar a empresa Recorrente no PE nº
02/2021, insta esclarecer que a mesma não ocorreu de forma desamparada, tampouco objetivou
ferir qualquer Princípio Administrativo ou norma prevista na Lei ou Edital.

Relembra-se que o objeto da presente licitação, conforme extraído do Termo de Referência, é a:

“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).” 

O Edital em exame previu na Habilitação, como forma de comprovação de qualificação técnica,
item 9.11, a apresentação de atestado demonstrando aptidão para a execução do serviço em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, no qual conste que a Licitante  já́  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.

A Recorrente, que foi a empresa arrematante do pregão em referência por ter ofertado o menor
valor global após a sessão de lances, apresentou Atestado fornecido por VEE-ONE, assinado
pelo Sr.  Jorge José Teixeira Leite,  em 11 de maio de 2021, indicando que os serviços foram
finalizados  em  "dezembro  de  2020",  e  que  a  empresa  tinha  "cumprido  fielmente  suas
obrigações". 

Diante dessa informação, fez-se necessária a realização de diligências para verificar o objeto do
contrato pertinente ao Atestado e lapso temporal de execução.

Questionada a empresa emitente do Atestado, essa informou que os serviços estão em execução,
divergindo da declaração contida no Atestado de que cumpriu (dando ideia de finalização por
completo dos serviços).

________________________________________________________________________________________________________________________________
Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.
Telefones: (71) 3045-4231 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: licitacao@crefito7.gov.br
Delegacia em Vitória da Conquista (BA): 
Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610
Telefone: (77) 3421-6520 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: subsedevitoria@crefito7.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CREFITO-7

A Recorrente então forneceu o documento denominado de "Contrato de prestação de serviços de
procura e compra" firmado pelas partes VEE-ONE e IOZ, datado de 09 de dezembro de 2020, com
previsão de execução dos serviços no prazo máximo de um ano (entrega do PDCA). Ainda dito
contrato, prevê que a remuneração dos serviços será no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e
realizada quando da finalização da entrega da Implementação da Lei  Geral  de Proteção de
Dados (item 3 do contrato).

Diante disso e da nítida incongruência com o aposto no contrato, atestado e e-mail do emitente
do  Atestado,  nova  diligência  fez-se  imperiosa,  onde  solicitei  a  Nota  fiscal  pertinente  ao
Atestado, e recepcionamos os documentos (Notas Fiscais) que tratam de "serviços de consultoria
em compliance", nos valores de R$2.500,00, R$15.200,00 e R$2.500,00, respectivamente emitidas
em 16/12/2020, 14/01/2021 e 05/03/2021. 

Observando as disposições do edital que tratam da Qualificação Técnica (item 9.11), e frente a
documento apresentada pela Recorrente, questionei a área técnica quanto a compatibilidade do
atestado (e demais documentos complementares) com o objeto desta licitação. 

Em resposta, foi asseverado pela área técnica que:

“Em face  do  que foi  exposto,  patente  é  que não há  qualquer  relação entre  a  nota fiscal  dos serviços
prestados pela arrematante à referida empresa e o atestado fornecido, fugindo ao escopo do edital.
Conforme  relatado  e  visitando  o  site  da  empresa  VEE-ONE,  verifica-se  a  ausência  de  indícios  de
implantação da LGPD, não sendo identificada sequer a  política de privacidade do site,  assim como a
divergência das datas entre o disposto no contrato (09/12/2020), as notas fiscais (16/12/2020, 14/01/2021
e 05/03/2021) e a execução dos serviços. 
Desta forma, frente ao que foi demonstrado, opino pela desclassificação da arrematante, uma vez 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.”

Adotando-se  o  pronunciamento  da  área  técnica,  procedi  a  inabilitação  da  Recorrente,  e
mantendo esta após as alegações recursais.

Em relação a diligências por parte desta Pregoeira, o Item 8.5 do Edital dispõe que:
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“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;”

Ocorre que esta Pregoeira entendeu que não haveria necessidade de suspender e abrir prazo,
pois as informações necessárias para verificação dos atestados por parte do Setor Técnico foram
feitas de maneira ágil, sem necessidade de suspensão da sessão pública. 

Acrescenta-se,  todos  os  registros  foram  postos  no  sistema  via  CHAT,  dando  ciência  aos
participantes do tempo utilizado para análise dos Documentos de Habilitação dos Licitantes,
conforme  ATA,  não  ferindo  o  andamento  do  Certame  já  que  todos  foram  previamente
informados do procedimento, inexistindo prejuízo a qualquer das partes, sequer a Recorrente.

Em  relação  ao  tempo de  10  mim  informado  pela  Pregoeira,  era  somente  para  respostas  a
perguntas feitas, visando agilidade no certame, tempo este que foi dado de forma igual para
todos os Licitantes, que entendemos ser razoável, sendo que se tratava apenas de respostas a
perguntas simples, sem ferir ao princípio da Isonomia.

Ressalto que para pedidos de DOCUMENTOS feitos pelo Pregoeiro foi concedido prazo de 2
(duas) horas para todos os Fornecedores, já para RESPOSTAS a questionamentos foi dado o
prazo de 10 (dez) minutos.

Em relação ao pedido de Nota Fiscal, informo que, não se trata de exigência de Habilitação,
conforme aponta o Recorrente,  mas sim documento complementar necessário,  para elucidar
informações contidas no Atestado, o que é plenamente aceitável na lei e toda a jurisprudência
dos Tribunais de Contas.

Apenas através das Notas fiscais poder-se-ia concluir pela compatibilidade do Serviço Prestado
com o que estava descrito no Edital, Termo de Referência e o Contrato de Prestação de serviços
apresentado pela Recorrente, ou seja, não foi solicitado junto com o Atestado e sim após, como
complementação, sendo assim não há que se falar em Ilegalidade da referida solicitação.

No que tange as irresignações  recursais  atinentes  a  empresa declarada vencedora,  ITWARE
SOLUCOES  EM  TECNOLOGIA  DA  INFORMACAO  LTDA,  a  análise dos  atestados  fora
realizada também pela área técnica que dispôs:
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“Analisando os atestados, passo a considerar: 
1) O Atestado emitido pela Brasal corresponde à implantação de segurança cibernética na empresa, o que
pode ser verificado no seu site. 
2) O atestado emitido pela Abrint verifica-se que o contrato foi assinado em janeiro/2021, configurando a
entrega de serviço não compatível com o exigido pelo edital na sua totatidadel, inclusive,  em consulta ao
site, constata-se que não há a adequação à LGPD. 
3) O atestado emitido pela Greenhouse é compatível com o serviço a ser contratado pelo CREFITO-7,
sendo verificada a adequação no seu site.
Assim, considerando a compatibilidade com os serviços trazidos no edital pelo atestado da Greenhouse,
considero que a empresa está apta, salvo melhor juízo.”

Observa-se  que  foram  avaliadas  todas  as  questões  aduzidas  pela  Recorrente  e  refutadas
fundamentadamente,  com  base  no  descritivo  editalício  e  normas  pertinentes,  inexistindo
violação à quaisquer dos Princípios basilares regentes do processo licitatório.

Refutados todos os pontos técnicos do arrazoado da Recorrente, e diante do quanto exposto,
conclui-se que remanesceram motivos que impõe a manutenção da inabilitação da Recorrente
pelo não atendimento de exigência do Ato Convocatório, e do mesmo modo, a declaração de
vencedora da empresa ITWARE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

Pontue-se,  por  fim,  que  esta  manifestação  se  presta,  exclusivamente,  ao  esclarecimento  das
motivações técnicas que ensejaram os atos praticados por esta Pregoeira, não tendo o condão de
vincular a decisão do Exmo. Sr. Presidente do CREFITO-7.

IV - DA DECISÃO

Diante do exposto e de tudo o mais que consta nos autos, em observância ao artigo 13, inciso IV,
do  Decreto  Federal  de  nº  10.024/2019,  sugiro  o  conhecimento  do  recurso,  pela  sua
tempestividade e rigor formal, e, no mérito, PELO NÃO PROVIMENTO ao recurso interposto
pela empresa IOZ CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA para o Pregão Eletrônico 02/2021.

É  importante  destacar  que  esta  manifestação  não  vincula  a  decisão  superior  acerca  do
provimento  recursal.  Contudo,  vem  somar  no  sentido  de  fornecer  subsídios  à  Autoridade
Administrativa Superior, a quem cabe a análise desta e a decisão.

Salvador, 10 de junho de 2021.
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Neila Mascarenhas Mota
Pregoeira Oficial
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