
ANÁLISE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

Referência:  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.003 

PROCESSO: 04.000.249/21-47 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE COM ESCOPO FISCAL, 

CONTÁBIL, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO, ABRANGENDO O SISTEMA DE COMPRAS E 

ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, OS EXAMES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS NOS ASPECTOS 

ECONÔMICOS/FINANCEIROS E OS REGISTROS GERENCIAIS E CONTÁBEIS, TESES JURÍDICO-

TRIBUTÁRIAS/FISCAIS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ALÉM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E 

NIVELAMENTO DE UMA EQUIPE COMPOSTA DE NO MÁXIMO 05 (CINCO) PESSOAS, CONFORME 

DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. 

Trata-se do recurso apresentado pela Empresa CONSULT AUDITORES INDEPENDENTES, acerca 

da decisão do Pregoeiro que declarou vencedora a Empresa METRÓPOLES SOLUÇÕES 

EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI, para o objeto descrito no lote único, 

respectivamente do Pregão Eletrônico nº 003/2021. 

 

Em síntese, a recorrente requer que seja modificada a decisão do Pregoeiro, inabilitando a vencedora do 

lote único deste certame, afastando assim, a sua desclassificação pelas razões de fato e direito 

apresentadas nas razões do recurso. 

Aprovação técnica e econômico-financeira, às fls. 179. 

Razões recursais, às fls. 187/190. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 195/199.  

I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

A Recorrente, em tempo oportuno, manifestou a sua intenção de recorrer, e apresentou as razões de seu 

recurso, conforme determina o item 13.2.1, do Edital. 

II – DO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS 

Alega a Recorrente, em síntese, que a habilitação da licitante METRÓPOLES SOLUÇÕES 

EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI não cumpriu com os requisitos dos itens 10.1.1.2 

do edital, e 21 do Termo de Referência, pelos seguintes motivos: 

a) A empresa METRÓPOLES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI 

não possui registro na Comissão de Valores Imobiliários – CVM. 

b) A empresa METRÓPOLES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI 

não apresentou a inscrição da profissional no Cadastro Nacional dos Auditores Independentes 

(CNAI). 

c) A empresa METRÓPOLES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI 

apresentou documentos com datas antigas, como o Certificado de Licenciamento (29/05/2017), 

o CRC da profissional Fábia Marques Braga (27/03/2020) e o comprovante de inscrição no 

CNPJ, que foi emitido em 08/05/2017. 

 

Ocorre que, tais alegações não devem prosperar uma vez tais requisitos não foram elencados pelo edital 

como exigências para habilitação do licitante, o que se pode constatar após a leitura do item 10, 

especialmente, item 10.1.1.2. 

 



No que se refere à data de emissão dos documentos, ressalta-se que a documentação apresentada está de 

acordo com os prazos de validade exigidos no edital. 

 

Dessa forma, há de se concluir que a empresa METRÓPOLES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E 

GOVERNAMENTAIS EIRELI atendeu a todos os requisitos de habilitação solicitados no edital, motivo 

pelo qual foi declarada vencedora.  

 

Por fim, esclarecemos que o item 21, do Termo de Referência, citado pela Recorrente cuida da 

apresentação de documentação após a celebração do contrato, ou seja, não fazem parte das condições 

de habilitação ou aceitabilidade da proposta exigidas no certame. 

III – DA CONCLUSÃO 

A Prodabel, em estrita observância aos ditames legais, procedeu todo o planejamento da contratação, 

sempre sob a égide dos princípios norteadores da Administração Pública. 

Aqui merece especial destaque o princípio da impessoalidade, privilegiando sempre pela ampliação da 

competitividade, mediante o estabelecimento de critérios licitatórios que se insiram e se abriguem sob 

o manto da razoabilidade e da moralidade, na busca da seleção da proposta mais vantajosa e que melhor 

responda ao trinômio da economicidade, eficiência e eficácia, em tudo primando pela legalidade e pela 

satisfação do interesse público. 

Desta forma, com fundamento no artigo 17, VII, do Decreto Municipal 17.317/20, e, artigo 65, itens 7 

e 8 respectivamente do Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel, bem como pelas razões 

acima apresentadas, pugno pela improcedência total do recurso apresentado pela empresa CONSULT 

AUDITORES INDEPENDENTES, e ratifico a decisão que declarou a empresa METRÓPOLES 

SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI, como vencedora do lote único, do 

Pregão Eletrônico nº 003/2021. 

Sendo assim, submeto o assunto à Gerência de Compras e Licitações para, se de acordo, encaminhar os 

autos, para manifestação da Assessoria Jurídica, e posterior validação do Ordenador de Despesa. 

À consideração superior. 

Belo Horizonte, 26 de abril de 2021. 

 

ROBERTO LAUAR CÂMARA 

PREGOEIRO 

 

Estou de acordo com a decisão do Pregoeiro que ratificou a decisão que declarou a empresa 

METRÓPOLES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI, como vencedora do 

lote único, do Pregão Eletrônico nº 003/2021. 

Submeto à apreciação do Ordenador de Despesa. 

Belo Horizonte, 26 de abril de 2021. 

 

Fernanda de Azevedo Melo Ladeira 

Gerência de Compras e Licitações – GCAA - Prodabel 

 


