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São Paulo, 17 de março de 2022 
 

Ao 
CREFITO-7 - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região / BA 
 
À ILUSTRISSÍMA SENHORA PREGOEIRA  

Srª. NEILA MASCARENHAS MOTA  
 

C/C SR. PRESIDENTE do CREFITO-7 
Sr. GUSTAVO FERNANDES VIEIRA  

 
E-mail: licitacao@crefito7.gov.br  
 

Ref. Pregão Eletrônico nº 02/2022 
Processo nº 2182621/2021 

 
 

   A LLEVON INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº.: 02.092.217/0001-02, INSC. Estad.: 148105188119, 
sediada na Av Leôncio de Magalhães, 597, Bairro Jardim São Paulo na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, Tel. (11) 2114-1422 e-mail: licitacoes@llevon.com.br , que neste ato 
regularmente representada por seu Sócio Proprietário, Sr.ª Valter Alves Dantas, RG Nº: 
11.387.468-6 SSP/SP, CPF Nº. 064.213.648-37, VEM, com o habitual respeito apresentar 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
interposto por VIRTOS INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ Nº 03.348.929/0001-02. 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE 
Inicialmente, cabe destacar que nos termos do inciso XVII do art. 4º da 
Lei 10.520/2002, cabe recurso administrativo no prazo de 3 (três) dias e em igual prazo os 
demais licitantes tem para apresentar suas contrarrazões. 
Portanto, após a notificação da RAZOANTE, esta teria até o dia 18/03/2022 23:59 para 
interpor contrarrazão, razão pela qual o seu prazo ainda está em curso. 
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DO OBJETO DESSAS CONTRARRAZÕES 
Alega a recorrente, em apertada síntese, que ofertou a proposta mais vantajosa à 
Administração Pública no Item 01 – “Serviços Especializados de Disponibilização de Cópias 
de Segurança de Dados (Backup como serviço)”, referentes ao Pregão Eletrônico 02/2022, 
cujo objeto diz respeito a Contratação de Serviços Especializados de Segurança de Dados.  
A recorrente assevera que: “Portanto, apresentou proposta mais vantajosa para 
administração do referido serviço especializado, atendendo fielmente as normas 
editalícias, principalmente no que tange ao item 5.1 do Instrumento convocatório, em 
especial ao ponto “a) Ramo de atividade compatível com o objeto da licitação”. 
De forma que, aduz ter sido erroneamente desclassificada pela Pregoeira, sob 
argumentação que : 

a) A decisão proferida pela Pregoeira seria inválida, uma vez que teria ocorrido sem 
a participação do amicus curiae, logo, “sem o conhecimento de causa, ademais, 
alega que teria cumprido os subitens 5.1 e 9.1 do edital, mas não mencionou o 
subitem 10.9.5. 
 

- Menciona o subitem 5.1 do edital:  
“5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 
SEGES/MP nº 3, de 2018.”  
 

- Menciona o subitem 9.1 do edital:  
“9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.”. 
 

- Menciona o subitem 10.9.5 do edital:  
“10.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual…” 

 
b) A recorrente também afirma que ao acessar o sistema no dia 08/03/2022, para a 

continuidade deste certame licitatório, ou seja, para acompanhamento dos 
demais procedimentos que foram surpreendidos com a chamada de outros 
licitantes via “chat”, sem nenhuma informação sobre a motivação da sua 
"desclassificação"; 
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c) Por fim, preconiza que apresentou à Pregoeira “Ramo de atividade compatível 
com o objeto da licitação: alegando que “o CNAE informado no chat à pregoeira 
6203100 é totalmente compatível com o objeto do referido edital” 
 

Ocorre que, como veremos adiante, as Razões do recurso interposto pela recorrente não 
devem prosperar, e tem estas Contrarrazões o objetivo de afastar de maneira contundente 
e de forma irrefutável tais retenções, pois descabidas fática e juridicamente. 

DAS CONTRARRAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS 
 
A) DO CONHECIMENTO DE CAUSA DA DESCLASSIFICAÇÃO  
Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo, 
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração 
Pública busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um dos seus atos devem 
ser conduzidos em estrita conformidade com os princípios constitucionais e os parâmetros 
legais. 

Neste sentido, elucidamos as palavras do renomado Hely Lopes Meirelles, vejamos: 

“A escolha da proposta será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da 
Publicidade, da Probidade Administrativa, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do 
Julgamento Objetivo e dos que lhes são correlatos.”[1] 

De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não 
esteja em consonância com as normas do edital e os princípios que regem a 
licitação. Assim, veremos pontualmente que a recorrente não apresentou a proposta mais 
vantajosa, bem como não atendeu as exigências do edital. 
 
Ao suscitar que a decisão proferida pela pregoeira é inválida sem a presença do amicus 
curiae, a recorrente incide em erro grave de conhecimento acerca dos processos 
licitatórios elaborados pelo Portal de Compras Governamental, COMPRASNET.  
Não tem como a Pregoeira desclassificar uma proposta e continuar chamando os próximos 
sem descrever o motivo pelo qual tomou essa decisão, mencionando ainda o apoio de sua 
equipe. 
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O Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 que regulamenta a licitação, na 
modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de 
serviços comuns, dispõe no artigo 17, o seguinte: 
 
Art. 17. Caberá ao pregoeiro, em especial: 

II – receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital 
e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 
desses documentos; 
III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no 
edital; 
V – verificar e julgar as condições de habilitação; 
VII – receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente 
quando mantiver sua decisão; 
VIII – indicar o vencedor do certame;[2](grifamos) 
Mediante a simples leitura do supracitado artigo, resta cristalino os poderes designados aos 
pregoeiros, que entre outras competências, está incumbido de verificar a conformidade 
da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital. 
No mais, o parágrafo único do referido artigo, dispõe que “o pregoeiro poderá 
solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da 
entidade, a fim de subsidiar sua decisão.” 
Ora, resta claro que a pregoeira PODERÁ solicitar manifestação técnica. Logo, conclui- se 
que, a presença do amicus curiae não é obrigatória. 
Ainda neste tópico, a recorrente alega que cumpriu o item 5.1 e 9.1 do edital, uma vez que 
de acordo sua livre interpretação, “nada mais é, a informação escrita via CHAT o CNAE de 
sua atividade, já constante nos documentos apresentados pela recorrente.  
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Conforme informação obtida no portal do IBGE pela CONCLA, Comissão Nacional de 
Classificação, o CNAE 6203100 não abrange as atividades relacionadas ao objeto. 

 
Ainda mencionamos que dentre as 9 (nove) licitantes participantes do referido 
certame, apenas 2 (duas) não atendem a exigência editalícia relativa a atividade deste 
objeto, sendo uma delas a recorrente VIRTOS INFORMATICA LTDA, o CNAE correto 
correspondente é o 6311900, conforme classificação abaixo:  
 

 
Fonte: https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?subclasse=6311900&tipo=cnae&versao=9&view=subclasse 
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Desta forma, conforme o artigo abaixo: 
 
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 
acha estritamente vinculada. 
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:[...] 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite 
e à proposta do licitante vencedor;” (grifamos). 

Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. 
Além de mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, 
segundo o qual “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, 
ao qual se acha estritamente vinculada”. E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o 
julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição 
constantes do edital. O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos 
artigos citados, como aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos 
do instrumento convocatório (edital ou carta-convite); se deixarem de apresentar a 
documentação exigida, serão considerados inabitados e receberão de volta, fechado, o 
envelope-proposta (art. 43, inciso II); se deixarem de atender as exigências concernentes a 
proposta, serão desclassificados (artigo 48, inciso I).”[3] (grifamos). 

Assim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely 
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal, 
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu. 
Neste ponto, faz-se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma 
detida por todos, in verbis: 

“8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação: “ 

“10.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital” 
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Frisa-se, mais uma vez que, inexiste proposta mais vantajosa sem o cumprimento das 
normas editalícias. Outrossim, revela-se perceptível que a recorrente não apresentou a 
documentação exigida no edital e a fim de cobrir sua ausência de atenção e diligência 
ante a preparação dos documentos correlatos ao pregão, busca desmerecer a decisão da 
pregoeira, a qual, encontra-se sim substanciada por parecer técnico de sua equipe. 
 

Portanto, tal argumento encontra -se rechaçado. 
 
DOS PEDIDOS 
Conforme os fatos e argumentos apresentados nestas CONTRARRAZÕES RECURSAIS, 
solicitamos como lídima justiça que: 
 
A – A peça recursal da recorrente seja conhecida para, no mérito, ser INDEFERIDA 
INTEGRALMENTE, pelas razões e fundamentos expostos; 
 
B – Seja mantida a decisão da Douta Pregoeira, declarando a desclassificação da 
empresa VIRTOS INFORMATICA LTDA, conforme motivos consignados no parecer técnico 
proferido pela sua equipe do CREFITO-7 em 09/03/2022, bem como diante da ausência 
de documentação exigida expressa e objetivamente no edital; 
 
C – Caso a Douta Pregoeira opte por não manter sua decisão, REQUEREMOS que, com fulcro 
no Art. 9º da Lei 10.520/2002 C/C Art. 109, III, § 4º, da Lei 8666/93, e no Princípio do Duplo 
Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por autoridade superior 
competente. 

P. Deferimento. 

 
 
______________________________ 
Valter Alves Dantas – Diretor/CEO  
CPF: 064.213.648-37 
Llevon Informática Ltda  
CNPJ: 02.092.217/0001-02 
 
[1] MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. São Paulo: RT, 1990, p. 23. 
[2] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm 
[3] PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 299. 
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