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Exma. Sra. Pregoeira responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2019 - PROCESSO N° 

01.002.133/19-76 – SUDECAP/BH 

 

PREGÃO: Nº 001/2019 

PROCESSO N° 01.002.133/19-76  

  

DIEX PARTICIPAÇÕES EIRELI, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 21.948.551/0001-51 

sediada à Rua Marlene de Mendes Pereira, nº 90, Bairro Céu Azul, Belo Horizonte – MG, CEP 

31.578-640, vem por seu procurador já qualificado nos autos do processo em epígrafe, tendo 

fulcro nas lei federais 10.520/02,  Decreto Municipal nº 12.437 de 02 de agosto de 2006 e 

demais diplomas legais municipais aplicáveis e ainda, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993,apresentar suas 

 

CONTRARRAZÕES ao recurso  

 

Interposto pela empresa MELIUS  SERVIÇOS EIRELLI, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 27.581.238/0001-04, já qualificada nos autos em epígrafe, 

inconformada com a decisão do pregoeiro de classificar a proposta da recorrida e habilitá-la no 

certame instaurado na modalidade Pregão do tipo eletrônico nº 001/2019, o que ora 

combatemos e que não prosperará pelo fato de não dispor de nenhum fundamento jurídico ou 

técnico que o sustente. 

 Outrossim, lastreada nas razões juntas, requer-se que esse r. pregoeiro mantenha 

intacta sua decisão por estar em estrita conformidade com a Lei nº 10.520/02 c/c a Lei n° 

8666/93, toda a legislação aplicável ao procedimento, bem com a melhor jurisprudência pátria 

pertinente. 

P. Deferimento. 

Belo Horizonte, 25 de abril de 2019.  

 

DIEX PARTICIPAÇÕES EIRELI   
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 

PROCESSO N° 01.002.133/19-76 

 

 

AS CONTRARRAZÕES  

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

Antes da discussão de mérito do presente recurso, cumpre-nos demonstrar a sua 

tempestividade. 

A RECORRENTE, após manifestar sua intenção de recurso apresentou de suas RAZÕES e 

fomos cientificados delas dia 23/04/2019, terça-feira próxima passada. 

 O Edital do pregão eletrônico supramencionado tratou a matéria recursal no subitem 17.2. ora 

transcrito: 

 

“17.2 Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, contado 

do término do prazo para manifestação motivada da intenção de recorrer. Os demais licitantes 

ficarão automaticamente intimados para apresentar contrarrazões  em igual número de dias, 

que começarão a ser contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos.” 

 

Assim, conforme previsto no art. 4º XVIII da Lei nº 10.520/2000 c/c   art.   110   da   Lei   nº   

8.666/93   e   subitem 17.2. do Instrumento   Convocatório, as contrarrazões   ora   

apresentadas poderiam ser apresentadas até o dia 27/04/2019 e portanto, são absolutamente 

tempestivas e devem ser apreciadas sob as lentes da Lei e dos princípios.  

 

II – NOTA INTRODUTORIA 

 

A Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP publicou edital referente ao 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2019 – PROCESSO Nº. 01.02.133/19-76, cujo objeto é 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 
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EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS 

NOS ANEXOS DO EDITAL”, sob análise. 

A RECORRIDA participa do certame e apresentou proposta e documentação  em estrita 

conformidade com o edital e seus anexos.  

Entretanto, a RECORRENTE alega, através de argumentos absolutamente infundados que a 

RECORRIDA não é micro empresa ou empresa de pequeno porte tendo em vista certidão da 

Junta Comercial datada de 2017 , bem como deixou de apresentar as declarações dos anexos 

III e IV junto da proposta conforme itens 15.7.1 e 15.7.3., o que combateremos ponto a ponto, 

deixando inequivocamente demonstrada a impossibilidade de quaisquer questionamentos sobre 

a regularidade da empresa e da decisão proferida pela r. pregoeira.  

 

De tal sorte, perfeita e irretocável a decisão de classificar a proposta, habilitar a RECORRIDA e 

declará-la como vencedora.  

 

III – DOS FUNDAMENTOS  E DO PLENO ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E PROPOSTA/PLANILHAS DO EDITAL POR PARTE DA RECORRIDA 

 

III. 1. DA SEGURANÇA JURÍDICA PROCESSUAL E A VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO 

 

A Administração Pública busca no procedimento licitatório o atendimento de uma necessidade 

pública e deve fazê-lo com fulcro na proposta que o atenda integralmente e com preço justo, de 

forma a cumprir o disposto no art. 3º da Lei 8.666/93 qual seja: a obtenção da proposta mais 

vantajosa e desde que a empresa atenda todos os requisitos estabelecidos no instrumento. 

Assim, de pronto refutamos a alegação de que a pregoeira agiu em desconformidade ou 

afrontou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.  

Entretanto, merece destaque que o pregoeiro não pode limitar sua atuação a esse princípio, 

devendo observar diversos outros como da moralidade, da economicidade, do uso do 

formalismo moderado, todos para assegurar a SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 

envolvido na contratação. E no caso em tela foi exatamente o que sabiamente fez a 

PREGOEIRA! 

III.2.1 – DA INFUNDADA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DAS DECLARAÇÕES DOS ANEXOS III E 

IV JUNTO A PROPOSTA 

 

O procedimento do pregão eletrônico nº 01/2019 realizado pela SUDECAP utilizou a plataforma 

da CAIXA ECONOMICA FEDERAL e aqui é importante destacarmos alguns pontos: 

O Procedimento observou todos os passos para sua realização através da plataforma da CAIXA 

até a fase de habilitação, ou seja, credenciamento, cadastro de proposta, lances e negociação, 

randômico, todos observados. 
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Quando a pregoeira determinou que fossem anexados os documentos de habilitação, a 

plataforma sofreu um problema técnico e alguns documentos foram anexados e outros não, 

como no caso ocorreu com as declarações dos anexos III e IV.  

Constatado o problema pela recorrida de imediato fez contato telefônico e via email com a 

pregoeira informando a ocorrência e autorizado por ela e no prazo por ela fixado encaminhou a 

documentação, tudo conforme comprovam os e-mails em anexo.  

Destaca-se ainda que as ocorrências não foram registradas no chat porque é materialmente  

IMPOSSÍVEL fazê-lo nesse portal, nesse momento do procedimento.   

De pronto a Pregoeira acertadamente, uma vez ciente das ocorrências recebeu por email a 

documentação completa  com as declarações mencionadas e a julgou corretamente habilitando 

a RECORRIDA como não poderia deixar de ser, tudo conforme comprovada o documento em 

anexo.  

O posicionamento da pregoeira norteou-se pelo princípio do formalismo moderado, da 

razoabilidade, da supremacia do interesse público, da economicidade e eficiência com a 

preservação da melhor proposta apresentada. 

Nesse sentido destaca-se o seguinte julgado, da lavra do E. Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região: 

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LICITAÇÃO -REGIME DIFERENCIADO DE 

CONTRATAÇÃO - PROBLEMAS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE FORMA VIRTUAL - 

OBRIGAÇÃO DE ENVIO DOS DOCUMENTOS POR MEIO FÍSICO REALIZADA A TEMPO E 

MODO - INCORRETA A DESCLASSIFICAÇÃO DA AGRAVANTE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE - NÃO CARACTERIZADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - LEI 12.462/2011 - 

AGRAVO PROVIDO - 1- O Regime Diferenciado de Contratação constitui procedimento 

licitatório instituído pela Lei 12.462/2011 e regulado pelo Decreto 7.581/2011 para atender 

exclusivamente: licitações e contratos relativos aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, à 

Copa das Confederações, à Copa do Mundo Fifa 2014, às obras de infraestrutura distantes até 

350 km das cidades sedes daqueles eventos e às obras das ações integrantes do Programa de 

Aceleração do Crescimento - PAC e do Sistema Único de Saúde - SUS. 

2- A agravante afirma ter sido desclassificada do RDC Eletrônico SEP/PR nº 01/2015 (cujo 

objeto é a contratação de empresa ou consórcio de empresas para a elaboração dos projetos 

básico e executivo de dragagem e execução de obras de dragagem no Porto de Santos/SP) por 

não haver enviado por meio eletrônico, a tempo e modo, a documentação comprobatória de sua 

habilitação e imputa a falha à Administração, por ter sido impossível (em razão do baixo limite 

comportado pelo sistema Comprasnet) a transmissão dos documentos de modo condensado, 

num único arquivo, conforme exigido no respectivo manual. 3- O edital exige que o 

encaminhamento da documentação pelo licitante classificado deve ser efetivado de forma 

virtual em 24 (vinte e quatro) horas e de forma física nos prazo de três dias úteis após a data da 

realização do certame. 4- No plano da finalidade da norma, seria exacerbado formalismo negar 

à empresa agravante o credenciamento subjetivo na licitação quando, além de ter tentado 

encaminhar os documentos eletronicamente no prazo estipulado, também ficou comprovado 

que a empresa cuidou de entregar os documentos, fisicamente no prazo de 3 (três) dias 

conforme lhe permitia a norma editalícia. A agravante enviou ainda por e-mail os documentos 

exigidos nas duas horas seguintes ao fim do prazo, fato que comprova que dispunha de toda a 

documentação necessária. 5- Os agravados e a comissão de licitação não lograram comprovar a 

ocorrência de qualquer prejuízo ao procedimento licitatório. Em sede de invalidação de atos 

processuais ou administrativos incide o princípio de que não há nulidade senão houver 

prejuízo. Sua aplicação especificamente ao Direito Administrativo não encontra controvérsia na 
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doutrina ou na jurisprudência. 6- Afronta o princípio da razoabilidade a conduta da 

Administração que, como no caso presente, por mero formalismo, desclassifica a empresa que 

apresentou a proposta mais vantajosa e, portanto, mais adequada a atender ao interesse 

público. 7- O pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé não merece 

acolhimento por não estar provado que a recorrente alterou a verdade dos fatos de forma 

proposital. Nos autos deste recurso, seu comportamento não se caracterizou como intencional 

de modo a enganar o Juízo. 8- Agravo de instrumento provido. (TRF-1ª R. - AI 0052198-

24.2015.4.01.0000 - 5ª T. - Rel. Des. Néviton Guedes - J. 20.04.2016) 

No mesmo sentido também já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: 

DIREITO ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO REEXAME NECESSÁRIO DEFEITO OU FALHA NO 

APLICATIVO DO SISTEMA ELETRÔNICO QUE TERIA IMPEDIDO CADASTRAMENTO DE NOVA 

PROPOSTA DA IMPETRANTE IMEDIATAMENTE APÓS CANCELAMENTO DE PROPOSTA 

INCORRETAMENTE CADASTRADA RECONHECIMENTO DO PEDIDO POR PARTE DA 

AUTORIDADE IMPETRADA EXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONCESSÃO DA 

ORDEM SENTENÇA MANTIDA NEGA-SE PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO. (TJSP - 

RN 0037537-85.2011.8.26.0053 - São Paulo - 1ª CDPúb. - Rel. Xavier de Aquino – Dje 

03.12.2013 - p. 1489) 

 

E ainda mais no caso em tela, nenhuma repreensão cabe a Pregoeira e nenhuma alteração na 

decisão proferida, muito antes pelo contrário deve ser aplaudida já que agiu em estrita 

conformidade com a orientação mais moderna do Tribunal de Contas da União que em caso 

similar, onde o pregoeiro não recebeu e nem julgou a documentação encaminhada fora do 

portal decidiu pela ANULAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS e retorno a fase anterior para que ele 

recebesse e julgasse a habilitação da empresa que sofreu com os problemas técnicos ocorridos.  

Portanto, imprescindível as orientações contidas no ACÓRDÃO Nº 208/2018 – TCU – Plenário, 

cujo relator Ministro Bruno Dantas, vejamos: 

“18. De acordo com o ofício acostado à peça 9, a licitante realizou uma tentativa tempestiva 

de envio de documentos, às 16:55. Entendo, contudo, que este fato não é suficiente para 

caracterizar a inércia da empresa para solucionar o problema. O próprio pregoeiro confirmou o 

recebimento de ligações da empresa, comunicando sua dificuldade em enviar os arquivos. 

Ainda assim, não há qualquer indício de que o condutor do certame tenha disponibilizado o 

chat à licitante, ou autorizado, via sistema, o envio de mais arquivos. 

19. Conforme referenciado pela unidade instrutora, o manual do pregoeiro consigna a 

impossibilidade de o licitante se comunicar, a qualquer momento, com o condutor do certame; 

o pregoeiro deve autorizar um fornecedor por vez a manifestar-se, cessando o direito do licitante 

anterior quando outro fornecedor é selecionado (peça 39, p. 21). 

20. Sem entrar no mérito quanto à razoabilidade de, mesmo diante dessa limitação do 

sistema, o pregoeiro haver demandado de diversas empresas, simultaneamente, o envio dos 

documentos referentes a vários lotes, reputo que esse contexto torna plenamente possível que o 

chat estivesse indisponível à Fiscal quando tentou encaminhar os arquivos. 

21. Diante desse cenário, as tentativas de contatos telefônicos e envio de mensagens 

eletrônicas, ainda que vedadas pelo edital, podem ser consideradas como válidas para 

comprovar os esforços envidados pela empresa para encaminhar tempestivamente a 

documentação solicitada. 
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22. Ademais, considerando que a licitante realizou, por meio do sistema, o envio parcial dos 

documentos com dois minutos de atraso, no que diz respeito ao lote 4, e tempestivamente, no 

que tange ao lote 16, e diante de todo o cenário relatado, não vislumbro, no caso concreto, 

prejuízo que pudesse decorrer de eventual flexibilização do prazo para encaminhamento dos 

anexos. 

23. Portanto, deve o Dnit adotar as providências necessárias no sentido de anular o ato que 

desclassificou a proposta da empresa Fiscal Tecnologia e Automação Ltda., no âmbito do Pregão 

Eletrônico 168/2016, bem como os atos subsequentes, facultando a retomada do processo 

licitatório em etapa anterior àquela em que foi praticado o referido ato, resguardando-se, assim, 

o poder de autotutela da autarquia.” (grifos nossos).  

Assim, diante dos fundamentos acima não resta dúvida que as declarações dos ANEXOS III e  

IV documentação foi apresentada na integralidade para a pregoeira e que essa acertadamente a 

recebeu e a analisou corretamente. Não podendo, desta forma prosperar a alegação da 

recorrente.   

III. 3 – DA ABSURDA ALEGAÇÃO DE  NÃO ENQUADRAMENTO DA RECORRIDA COMO MICRO 

EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

Também não procede tal alegação!  

Inicialmente é possível notar que a certidão da junta mencionada pela RECORRENTE encontra-

se datada de 2017.  

Destacamos que as empresas para serem classificadas como Micro ou pequenas empresas 

devem ter faturamento limitado ao previsto na LEI COMPLEMENTAR  123/2006. 

Oportuna a seguinte lição: 

“ Portanto, deve-se considerar o faturamento do ano anterior como o limite para realizar o 

enquadramento. Caso uma ME supere os R$ 360 mil de faturamento, ela passa a ser 

considerada EPP no ano seguinte. O mesmo ocorre com a EPP que não ultrapassar os R$ 360 mil 

de faturamento. Neste caso, o empreendimento volta a ser uma ME. Se uma EPP superar o teto de 

R$ 3.6 milhões perderá o tratamento diferenciado já a partir do mês seguinte ao que o teto foi 

superado.”1 

Outro ponto relevante é que ANUALMENTE  no mês de Janeiro, com base no faturamento do 

ano anterior a empresa faz a opção pelo SIMPLES NACIONAL , vejamos: 

“A solicitação de opção pelo Simples Nacional somente pode ser realizada no mês de 

janeiro, até o seu último dia útil. Uma vez deferida, produz efeitos a partir do 

primeiro dia do ano calendário da opção. 

Para empresas em início de atividade, o prazo para soliticação de opção é de 30 

dias contados do último deferimento de inscrição (municipal ou estadual, caso 

exigíveis), desde que não tenham decorridos 180 dias da inscrição do CNPJ. Se 

deferida, a opção produz efeitos a partir da data da abertura do CNPJ. Após esse 

prazo, a opção somente será possível no mês de janeiro do ano-calendário seguinte. 

O contribuinte pode acompanhar o andamento e o resultado final da solicitação na 

opção "Acompanhamento da Formalização da Opção pelo Simples Nacional." 

O agendamento da opção pelo Simples Nacional é a possibilidade do contribuinte 

manifestar o seu interesse em optar pelo Simples Nacional para o ano subsequente, 

                                                           
1
 https://www.juridoc.com.br/blog/abrir-uma-empresa/5582-requisitos-enquadrar-empresa-como-me-epp/ 
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antecipando as verificações de pendências impeditivas ao ingresso no Regime. O 

agendamento estará disponível entre o primeiro dia útil de novembro e o penúltimo 

dia útil de dezembro de cada ano. No mesmo período, é permitido o cancelamento de 

agendamento de opção já confirmado. O agendamento não é permitido à opção de 

empresas em início de atividade (que devem utilizar o serviço Solicitação de Opção 

pelo Simples Nacional). 

Durante o período da opção, é permitido o cancelamento da solicitação da Opção 

pelo Simples Nacional, salvo se o pedido já houver sido deferido. O cancelamento 

não é permitido para empresas em início de atividade.”2 

Assim, eventualmente a configuração de micro ou pequena empresa pode sofrer variação 

anualmente em razão de seu faturamento, por que trata-se de um enquadramento contábil. 

De tal sorte, mais uma vez correta e legal a decisão da pregoeira que  observou todos os outros 

documentos atuais de 2019 que demonstram que a empresa encontra-se sim enquadrada 

corretamente como Micro ou pequena para recebimento dos benefícios decorrentes da lei 

complementar 123 e para tanto destacamos: o CNPJ atualizado onde o porte está definido como 

pequeno, o balanço do ano de 2017 que ainda está válido demonstrando que o faturamento 

ficou dentro do patamar legal  e o mais importante a declaração da empresa de seu 

enquadramento que tem todos os pressupostos de legalidade e legitimidade. 

Por todas as razões acima expostas, não há qualquer irregularidade na documentação e 

proposta da recorrida, tão pouco inobservância de previsão editalícia. 

O pregoeiro agiu de acordo com os ditames e princípios legais e proferiu decisão justa e 

coerente com o instrumento convocatório e seus anexos e não permitirá que alegações 

infundadas, inconsistentes maculem procedimento irrepreensível e adequado. 

IV - DOS PEDIDOS  

Face ao exposto acreditamos que o Pregoeiro e sua equipe, continuarão atuando de forma lícita 

e adequada, mantendo na íntegra a decisão exarada, por seus fundamentos irretocáveis, justos 

e adequados aos elementos constantes dos documentos apresentados. 

Assim, refutadas todas alegações da recorrente e demonstrado exaustivamente o atendimento a 

todos os dispositivos editalícios e estando a decisão prolatada irreparável, deve permanecer 

declarada vencedora do certame a empresa DIEX PARTICIPAÇÕES EIRELI.  

Por todo o exposto, a RECORRIDA requer: 

A) Sejam recebidas as contrarrazões do recurso ora apresentadas;  

B) Seja julgado totalmente improcedente o recurso atacado, mantendo-se intacta a decisão 

prolatada que habilita e classifica a DIEX PARTICIPAÇÕES EIRELI  para que seja por fim a ela 

adjudicado o objeto;  

 

Por ser da mais alta Justiça!!!  

 

Pede e espera deferimento.   

  

                                                           
2
 https://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Servicos/Grupo.aspx?grp=4 
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Belo Horizonte, 26 de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

DIEX PARTICIPAÇÕES EIRELI – ME 

CNPJ.21.948.551/0001-51 

DANIEL NUNES DE SOUZA  

CPF. 014.925.416-48 

 




