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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :

ILUSTRÍSSIMA SRA. PREGOEIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021

GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, sociedade com Departamento de Licitações, à Rua Guido Scotti 185,
Curitiba Pr, CEP 82.620-220, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.217.208/0001-74, vem com fulcro nos termos da Lei
10.520/2012, do Decreto 10.024/2019, da lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, do Decreto nº 8.538 de
06.10.2015, aplicando-se subsidiariamente a lei nº 8.666/93 e suas alterações , e nas doutrinas que regem os
certames licitatórios, à r. presença de Vossa Senhoria, apresentar tempestivamente

CONTRARRAZÃO

Contra o recurso impetrado pela empresa NEO - Consultoria e Administração de Benefícios Eireli cujo teor é a sua
irresignação quanto a nossa classificação no pregão acima referenciado, lembrando que toda nossa documentação
passou pelo crivo da Sra. Pregoeira e de toda sua equipe, que fizeram uma análise minuciosa em todos os
documentos enviados por nossa empresa, não restando dúvida alguma sobre as condições de habilitação positivas
da Recorrida, neste certame.

I- DA TEMPESTIVIDADE

Conforme dispõe o item 12.2.3 do edital em epígrafe, existe a menção de que: 

”Uma vez admitido o recurso, o Recorrente terá, a partir de então, o prazo de dias para apresentar as razões, pelo
sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados, para querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do Recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses“

E assim como assinala o COMPRASNET em seu endereço eletrônico, para este respectivo PE, o prazo para as
Contrarrazões, finaliza em 13.07.2021, ÀS 23:59. 

Assim, temos que a presente CONTRARRAZÃO, atende a tempestividade.

II - DOS PRINCÍPIOS

Os Princípios são proposições básicas, fundamentais, típicas e que condicionam todas as estruturas e institutos
subsequentes de uma disciplina. São os alicerces, os preceitos capitais de um determinado ramo da ciência do
direito, surgindo como parâmetro para interpretação e aplicação das demais normas jurídicas, e a licitação, é um
procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos sucessivos e ordenados, voltados de um lado a atender ao
interesse público e de outro, a garantir a legalidade e a lisura da licitação, de modo que os participantes possam
disputar entre si, com igualdade, inclusive de informações necessárias ao desfecho do certame, e quem tem a
obrigatoriedade de seguir sempre estes princípios, e também, cujo objetivo é despertar o sentido da seriedade que
deve ser dado à licitação pelo Administrador Público

Sem nos distanciar dos demais princípios do Direito Administrativo e das Leis que regem os certames das
Licitações e Contratos, em especial as aqui citadas inicialmente, é essencial a compreensão da importância da
observância desses princípios, em especial neste certame, os:

1- Principio da Legalidade, previsto no art.5º da Constituição Federal, limita a administração Pública a somente
poder exigir nos Editais de licitação o que está previsto na lei.

Alexandre de Moraes, analisando este tema se expressa da seguinte maneira:

"O Administrador somente poderá fazer o que estiver expressamente autorizado em lei e nas demais espécies
normativas, inexistindo, pois incidência de sua vontade subjetiva, pois só é permitido fazer o que a lei autoriza
(MORAES, Direito Constitucional, p.324)."

2- Princípio da Probidade Administrativa - Diz respeito à honestidade que tem o administrador nas licitações,
procurando satisfazer sempre os interesses do órgão licitante. Os integrantes das Comissões de Licitação e todos
aqueles que participação nas licitações, são sempre consideradas pessoas integras e honestas

3- Principio da Isonomia - Princípio também exposto na Constituição Federal inscrito no artigo 5°, vedando a
distinção de toda e qualquer natureza, estabelecendo a igualdade de todos perante a lei, ou seja, não pode haver
de maneira alguma distinção entre licitantes, devendo todos serem tratados de forma igual pela administração
pública.

"A Constituição Federal, no artigo 5° estabelece que, sem distinção de qualquer natureza, todos são iguais perante
a lei. E o princípio da igualdade ou isonomia. Assim, todos os iguais em face da lei também o são perante a
Administração Pública. Todos, portanto , tem o direito de receber da Administração Pública o mesmo tratamento,
se iguais. (GASPARINI, Direito Administrativo, p. 18.)"
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4- Principio da Boa Fé - A boa -fé é um importante princípio jurídico, que serve também como fundamento para a
manutenção do ato viciado por alguma irregularidade. A boa-fé é um elemento externo ao ato, na medida em que
se encontra no pensamento do agente, na intenção com a qual ele fez ou deixou de fazer alguma coisa. Na prática,
é impossível definir o pensamento, mas é possível aferir a boa ou má-fé, pelas circunstâncias do caso concreto.

5- Principio da Impessoalidade - Tem por objetivo limitar as ações do Administrador Público a praticar atos para o
seu fim legal, ou seja, nas licitações é basicamente escolher a proposta mais vantajosa para Administração, o
impedindo de favorecer determinadas pessoas por amizade, ou simplesmente simpatia, ele também é chamado de
principio da finalidade administrativa, conforme afirmado por Hely Lopes Meirelles.

6- Principio da Razoabilidade – É a norma constitucional que estabelece critérios formais e materiais para a
ponderação de princípios e regras, com o que confere lógica aos juízos de valor e estreita o âmbito da
discricionariedade com base na pauta prevista pela Constituição, estando essencialmente ligada ao bom senso
maios do que ao senso comum. (OLIVEIRA, 2007, p. 105)

7- Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório - Após publicação do Edital de licitação, a Administração
Pública se encontra vinculada a ele, sendo assim a lei interna daquele processo, não podendo ser exigido, nada
mais do que consta no edital ou nos seus esclarecimentos.

Assim, podemos concluir que os princípios do direito administrativo não podem ser considerados de forma
estanque. Na verdade, eles se permeiam. Portanto o ato administrativo deverá atender a todos estes princípios.
Não basta que o ato seja legal. 

III - DOS FATOS

Nossa empresa GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, participou da licitação eletrônica nº 13/2021 na
certeza de que se fosse arrematante do certame, era possuidora de toda a documentação e também detentora da
capacidade para atendimento do objeto deste certame, que é a contratação de empresa especializada para
gerenciamento de abastecimento, implantação e operação de sistema informatizado/integrado com utilização de
cartão magnético, que permita o fornecimento parcelado de combustíveis e derivados, através da rede de postos
credenciados pela Contratada para atender a frota de veículos, assim como o grupo gerador de energia de
emergência da sede da Defensoria Pública do Estado de Tocantins, de acordo com o Termo de Referência.

Participaram desta disputa as empresas: Goldi Serviços e Administração Ltda, Trivale Administração Ltda, Neo
Consultoria e Administração de Benefícios Eireli, Madeira Soluções Administraçãob de Convênios Ltda e Volus
Tecnlogia e Gestão de Benefícios Ltda, e nossa empresa, foi declarada vencedora, pois atendeu TOTALMENTE ao
instrumento convocatório, e o preço ofertado abaixo do preço máximo estipulado por esta Administração, tendo
este erário alcançado o objetivo, que é a economia em um processo licitatório

Então a Recorrente, INACREDITAVELMENTE, se mostrou indignada, e mesmo não tendo faltado nenhum detalhe
em nossa proposta e documentos, e que já havia passado por minuciosa análise por parte deste digníssima Sra.
Pregoeira e de sua equipe de apoio, e atendeu à 100% do solicitado no edital, ainda assim, apresentou um
Recurso, onde questiona sobre a certidão de débitos municipais apresentada, MAS QUE, foi totalmente cumprida
por esta Recorrida, pois obedeceu ao instrumento convocatório em sua integralidade.

Na sequência iremos demonstrar e provar que a Recorrida deve continuar com seu título de DECLARADA
VENCEDORA neste certame, e provar que as insinuações desta Recorrente em seu parco Recurso, e no qual
também demonstra , que está duvidando do julgamento desta nobre Pregoeira e de toda sua equipe de apoio, não
devem jamais prevalecer.

IV- RESUMO DA PRETENSÃO 

Primeiramente, destacamos que Recurso, inserido no portal do Comprasnet, pela Recorrente, em momento algum
demonstra o mínimo de fundamentação necessária, e nem razão, para que fosse revertida a correta decisão que
declarou vencedora a Recorrida, o que determina, portanto, a manutenção sem qualquer possibilidade de reforma
da decisão administrativa já exarada.
Vejamos abaixo, com o Direito, porque o RECURSO, não deve prosperar:

V - DO DIREITO 

A licitação procura sempre a melhor proposta, não somente, a menor proposta, e nossa empresa GOLDI SERVIÇOS
E ADMINISTRAÇÃO LTDA., tem os dois, preço/descontos, e documentação impecável, pois participa de processos
licitatórios com assiduidade, do mesmo objeto – contratação de empresa especializada para gerenciamento de
abastecimento, implantação e operação de sistema informatizado/integrado com utilização de cartão magnético,
que permita o fornecimento parcelado de combustíveis e derivados, através da rede de postos credenciados pela
Contratada para atender a frota de veículos, assim como o grupo gerador de energia de emergência, tendo a
certeza absoluta, e sempre amparada pela Lei, que quando se sagra vencedora em algum certame, é possuidora
de toda a documentação necessária, que se solicita no edital, que em seu curriculum comercial, não há um único
impedimento de licitar com qualquer órgão, e que pode atender à todas as especificações contidas no termo de
referência do instrumento convocatório deste PE.

Neste diminuto Recurso, a ora RECORRENTE, inconformada em não ter tido a capacidade de arrematar este
certame, tenta induzir esta nobre Pregoeira, por diversa vezes, de estar atuando neste certame na ilegalidade, e
acrescenta em seu recurso, muitas citações de leis, doutrina e jurisprudências que não se relacionam com a
verdade que ela deseja impor, levando-a, a pensar, que cometeu equívocos na análise de nossa documentação,
mas que de maneira alguma, devem ser aceitas suas parcas alegações, que passam muito longe da verdade.

Inclusive esta Recorrente, em seu Recurso, abaixo da última citação de Hely Lopes Meireles, afirma que fica
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evidente, que se não for revisado o ato da habilitação, a administração pública estará à mercê da vontade desta
Pregoeira. Esquecendo porém, que esta douta julgadora, está agindo dentro de toda a legalidade que o certame
requer, e obedecendo integralmente o Princípio da Isonomia, da Vinculação ao Instrumento Convocatório e
também o da Razoabilidade, pois verificou em momento exato do certame, a comprovação de atendimento integral
do edital, por parte desta Recorrida. 

E finalizando ainda o seu recurso, esta Recorrente ameaça, em seu último parágrafo, externando a sua
contrariedade com a nossa classificação, a promessa de tomar medidas judiciais.

Vejamos suas palavras: 

“Na remota e absurda hipótese de indeferimento do recurso apresentado pela Recorrente, requer-se a produção de
cópia integral dos autos do processo licitatório, para que possam ser adotadas as medidas judiciais cabíveis, em
especial o ajuizamento de ação mandamental e a comunicação do ocorrido aos órgãos de fiscalização e controle
externo (Ministério Público e Tribunal de Contas)”.

Observa-se pelo acima transcrito, que a petulância e arrogância desta Recorrente, não tem limites, nem éticos,
pois acha que irá acuar esta nobre operadora deste certame, a Sra. Pregoeira, e com esta parca ameaça, irá
intimidá-la, e fazer com que ela mude seu posicionamento, que foi pautado na estrita legalidade.

Observemos, o que pedia o edita, quanto a certidão municipal:

10.9 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.9.5 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

Há que se ressaltar, que aqui para este certame, não foi exigido a apresentação de duas certidões, e que a
Administração, no uso de seu poder discricionário solicita o que será exigido em cada edital que publica, e neste
por certo, como observa-se pelo texto transcrito, não houve exigência específica alguma, sendo a dispensa de
algum documento, uma questão facultativa. 

Esta Recorrente sim, se não concordava com o que foi solicitado em edital, deveria ter se utilizado do contido no
item 21 do instrumento convocatório, e ter elaborada uma impugnação, pedindo que se acrescentasse ao texto em
tela, a obrigatoriedade de se anexar também a certidão imobiliária.

Mas este pedido só poderia ter sido feito, em até 3 (três) dias antes da data designada para a abertura do
certame, cujo prazo findou em 28.06.2021, às 23:59.

Então, conclui-se que o edital só pode ser interpretado, da maneira como foi publicado, não pode haver amplitude
de sua interpretação, pois vale o que está escrito, e a certidão imobiliária não foi solicitada.

A habilitação ou qualificação é a etapa do processo licitatório em que é analisada a idoneidade do licitante e sua
capacidade de cumprimento do objeto a ser contratado.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho:

”Habilitação é a fase do procedimento em que a Administração verifica a aptidão do candidato para a futura
contratação. A inabilitação acarreta a exclusão do licitante da fase do julgamento das propostas, e, embora seja
uma preliminar deste, vale como um elemento de aferição para o próprio contrato futuro, que é, de regra, aliás, o
alvo final da licitação.”

O seu fundamento jurídico encontra-se consignado no artigo 37, XXI, da Constituição da República de 1988:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(…)
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.

Regulamentando a contratação de obras, serviços, compras e alienações, foi editada a Lei 8.666/93, cujo artigo 27
estabelece os critérios para habilitação:

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

I – habilitação jurídica;
II – qualificação técnica;
III – qualificação econômico-financeira;
IV – regularidade fiscal e trabalhista;
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal.

Desse modo, como requisito à participação das licitações públicas, o interessado deve demonstrar a habilitação
jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira, a regularidade fiscal e trabalhista, bem como o
cumprimento do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, sendo que referidos requisitos devem ser essenciais e
exigidos de forma proporcional ao cumprimento da obrigação a ser pactuada.
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Segundo o artigo 27, IV, da Lei 8.666/93, para habilitação nas licitações é necessário comprovar a regularidade
fiscal do interessado. Buscando materializar a aplicabilidade do referido dispositivo, o art. 29, da citada lei, tratou,
de forma genérica, da documentação relativa à regularidade fiscal.

No caso, vale destacar o inciso III, do art. 29:

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em:
(…)
III – prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

O Sistema Jurídico vigente garante a todos, desde que devidamente habilitados, o direito de participação em
licitações públicas. Por isso, a qualificação é um limite legal ao amplo direito de concorrer em certames, o que faz
com que seus dispositivos não devam sofrer interpretação ampliativa, porque é regra geral de hermenêutica que
as limitações de direitos devem ser interpretadas restritivamente.

De acordo com a teoria do diálogo das fontes, que busca harmonizar e conferir efetividade ao ordenamento
jurídico, o direito é uno e suas ramificações existem apenas para fins didáticos, para facilitar o estudo e a
sistematização das disciplinas. Diante da unidade do sistema jurídico, os diversos ramos do Direito, que hoje são
marcados pelo pluralismo de fontes legislativas, devem ser interpretados de forma sistemática e complementar.

Nesse escorço, empregando a complementaridade entre os ramos do Direito, o art. 29, III, da Lei 8.666/93, deve
ser interpretado em conjunto com o art. 193, do Código Tributário Nacional – CTN:

Art. 193. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração pública da
União, dos Estados, do Distrito Federal, ou dos Municípios, ou sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará
proposta em concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os
tributos devidos à Fazenda Pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

Da hermenêutica conjunta, constata-se que a comprovação da regularidade fiscal deve ser exigida tão somente
com relação ao ramo de atividade do fornecedor interessado. 

Portanto, é desprovida de sustentáculo jurídico a exigência de demonstração de regularidade fiscal sobre todos os
tributos, notadamente acerca daqueles que não são inerentes à atividade do licitante.

Com base nessa premissa, deflui-se que na fase de habilitação em licitação destinada à contratação de prestador
de serviço é ilegal a determinação de comprovação de regularidade fiscal de tributos que não se relacionam com as
atividades de circulação de mercadorias e/ou prestação de serviços. 

Com efeito, sobressai incompatível com o sistema jurídico a exigência de comprovação de regularidade fiscal de
tributos imobiliários (IPTU, ITBI, IPVA, ITR, etc.), porquanto ditas exações não se relacionam com a atividade
deste prestador de serviços.

Ademais, como forma de comprovação da regularidade fiscal, o art. 29, II, da Lei 8.666/93, exige a apresentação
da seguinte documentação:
Art. 29. (…)

II – prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

Extrai-se desse dispositivo que a prova de inscrição no cadastro de contribuintes deve ser pertinente ao ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual.

A comissão de licitação não é órgão detentor do poder de polícia tributário e não se destina a, por via indireta,
arrecadar tributos para os diversos Entes Federados, sob pena de usurpação de atribuições e caracterização de
abuso de poder pela prática de desvio de finalidade. 

A Fazenda Pública já dispõe de uma série de prerrogativas para cobrança de seus créditos, não devendo a
comissão de licitação, ante a inexistência de prescrição normativa, arvorar-se das atividades dos fiscais tributários.

No mesmo sentido, conforme sintetizado e defendido pelo Professor Marcelo Neves, é o entendimento dos
doutrinadores Marcos Juruena Villela, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Jessé Torres Pereira Junior, in verbis:

A segunda linha de entendimento aponta para a necessidade de comprovação de regularidade fiscal do interessado
consoante o ramo de atividade a ser contratado, ou seja, é, deve-se, a partir do conhecimento da hipótese de
incidência de determinado(s) tributo(s), inerente(s) à atividade do licitante, saber em relação a qual(is) Fazenda(s)
solicitar a demonstração da documentação hábil. Afinado por esse diapasão está, por exemplo, o jusdoutrinador
Marcos Juruena Villela, que assim assere em seu mais recente livro: “A prova de regularidade fiscal só abrange a
quitação para com os tributos inerentes à atividade do licitante (não se incluindo, pois, o IPTU, IPVA, ITR etc.).”

Ainda nessa segunda via de entendimento, parece estar a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro que, ao
examinar os art. 28 a 31 da Lei nº 8.666/93, afirma que:

“A própria redação deixa clara a não obrigatoriedade de exigir todos os documentos mencionados nos seus incisos;
os arts. 28 e 29 falam que a documentação relativa à habilitação jurídica e à regularidade fiscal, “conforme o caso,
consistirá em…”; … “A exigência de documentação será feita de modo atender às várias situações possíveis.”

Jessé Torres Pereira Junior, de igual modo, afirma que “a prova de regularidade fiscal deve referir-se aos tributos
devidos em razão da atividade pertinente ao objeto em licitação, em que o concorrente atue. (…)
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Essa é a melhor interpretação que se pode dar a esta controvertida questão, porquanto conjuga o prestígio ao
Princípio da Razoabilidade com o respeito ao princípio constitucional que subordina as exigências de habilitação ao
mínimo possível, preservada a segurança da execução do objeto contratual, ex vi do inc. XXI do art. 37 da
CRFB/88. 

Igualmente, ressalta-se parte do voto do conselheiro José Milton Ferreira, do Tribunal de Contas do Distrito Federal
e Territórios, exarado no julgamento do Processo nº 2.479/1997[3], que foi acolhido pela unanimidade de seus
pares:

Voto, assim, acompanhando o douto Ministério Público, por que este Egrégio Plenário determine a expedição de
ofício circular às unidades jurisdicionadas, orientando-as no sentido de que, ao discriminar a documentação
comprobatória da regularidade fiscal nos procedimentos licitatórios, atente para a necessidade de coordenar o
estatuto das licitações com as normas de direito tributário, em especial o disposto no art. 193 do Código Tributário
Nacional, que determina que a prova de quitação de todos os tributos devidos à Fazenda Pública seja relativa à
atividade em cujo exercício o proponente contrata ou concorre.

Nesse processo, o Douto Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e
Territórios, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, exarou o Parecer MP/TCDF – 3.0991/97:

O primeiro ponto concerne à exigência de regularidade fiscal, o que motivou, neste particular, a inabilitação de
duas empresas do Estado de São Paulo, porque neste Estado exige-se duas certidões: uma quanto aos tributos
mobiliários e outra quanto aos imobiliários. As empresas Risograph e Standard teriam apresentado apenas a
primeira.

Na inicial sustentei descabida a exigência. A Lei nº 8.112/90 (sic) estabelece normas específicas sobre licitações.
Neste passo, ao estabelecer no art. 29 a exigência de regularidade com a Fazenda Pública Federal, Estadual e
Municipal, o fez de forma genérica e, além disso, em sua parte final, impôs a forma da lei.

Se faz remissão à legislação específica quanto aos tributos, remanesce, como corolário, a necessidade de
coordenar-se o estatuto das licitações com as normas de direito tributário, em especial o Código Tributário
Nacional. É preciso lembrar, ainda, o princípio básico da ampliação da competitividade, buscando sempre a
proposta mais vantajosa, o que se olvidou neste caso, resultado em prejuízo superior a quarenta mil reais.

O CTN, em seu art. 193, restringe a exigibilidade, de forma expressa, aos tributos “relativos à atividade em cujo
exercício se contrata”. Isto é Lei, vigente e eficaz ao tempo do procedimento licitatório e, como norma, vincula o
Administrador. De qualquer forma, qualquer outro entendimento que pretendesse a abrangência sobre a
generalidade dos tributos transformaria as comissões de licitação em órgãos de fiscalização tributária.

O renomado administrativista Carlos Pinto Coelho Motta, em sua obra “Eficácia nas Licitações e Contratos”, p.145,
atesta a aplicabilidade do art. 193 do CTN à licitação. 

Em novembro de 2009, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar recurso de apelação
envolvendo matéria análoga, adotou a corrente defendida. Nesse passo, destaca-se parte do voto do
Desembargador Rui Stoco[4], relator do caso:

Mais precisamente, a inabilitação deu-se por ausência de comprovação de regularidade fiscal, no que respeita ao
recolhimento da espécie tributária ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis). É o que se infere do
documento acostado a fls. 186.
(…)
O artigo 27, da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), em seu inciso IV, determina ser requisito à habilitação, a
regularidade fiscal. Em complementação, o artigo 29, inciso III, do referido diploma, esclarece que a
documentação pertinente ao requisito de regularidade fiscal envolverá “prova de regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei”.

É certo que em atenção à unidade do ordenamento jurídico, que tem como vértice normativo a Constituição
Federal, qualquer dispositivo deve ser tomado em consonância com o conteúdo desta.

Nesse diapasão, é imperioso destacar o disposto no artigo 37, inciso XXI, da CF/88, segundo o qual, em sede de
licitação, apenas serão formuladas exigências razoáveis, ou seja, aquelas “indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações” cominadas pelo contrato administrativo que se pretende firmar.

Daí a necessidade de se analisar a exigência formulada, com o objeto do certame licitatório.

No caso em tela, do julgado acima, como móvel da licitação promovida pela ré afigurava-se a construção e
administração de instalação portuária, consistente em armazém de graneis sólidos.

Indaga-se, por conseguinte, qual a pertinência do objeto da licitação e a regularidade fiscal referente ao ITBI?

Ora, a exigência em apreço, não guarda qualquer liame lógico, causal ou pertinência com o objeto da licitação,
qual seja, arrendamento de armazém, eis que se não atendida, em nada comprometeria o desenvolvimento do
serviço contratado, EXATAMENTE COMO OCORRE NESTE PROCESSO LICITATÓRIO, pois a Recorrida, presta apenas
gerenciamento de abastecimento de combustíveis.

Depois dos julgados acima descritos, e suas decisões, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como também, na teoria do Diálogo das Fontes (cuja essência desta teoria, é que as normas
jurídicas não se excluem, supostamente porque pertencentes a ramos jurídicos distintos, mas se complementam),
o entendimento é no sentido de que a comprovação da regularidade fiscal com a Fazenda Pública somente deve
recair sobre as atividades desenvolvidas pelo interessado, sendo ilegal a exigência de regularidade com os tributos
imobiliários.
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Pois além da plausibilidade jurídica da tese exposta, este entendimento, amplia a participação e a competitividade
em licitações, que é o que a Administração espera, pois quanto maior o número de concorrentes, maior a economia
do erário público,o que por certo realça os princípios da economia e da eficiência

Portanto, não resta dúvida alguma de que esta Recorrida atendeu à todos os requisitos editalícios, POIS
ENCAMINHOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL,seguindo estritamente o solicitado no
instrumento convocatório, pois a Sra. Pregoeira, nunca deve aceitar documentos à menos que os exigidos, MAS,
JAMAIS, poderá solicitar mais que o descrito em edital.

Esta Recorrida, tem mais de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões), de contratos assinados com a
Administração Pública, e que se as alegações desta Recorrente fossem verdadeiras, não teríamos nos sagrado
vencedores em tantos certames licitatórios assinado, e sempre apresentado a mesma documentação, encaminhada
para este certame. 

A trajetória de sucesso desta Recorrida, que a vida toda buscou trabalhar na honestidade, já prova muito a sua
capacidade de executar este contrato.

Então, Sra Pregoeira, pode confirmar sem medo algum, a nossa adjudicação para este PE 13/2021, pois temos
condições de atendê-lo perfeitamente.

Por esta tentativa vil de desclassificar nossa empresa, sem amparo nenhum na legalidade, pois ao contrário de
suas alegações, ATENDEMOS PERFEITAMENTE O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, temos a certeza que esta
digníssima Pregoeira, continuará com a decisão de nossa classificação também para este apontamento.

Esta proba Pregoeira, executou, corretamente sua função e responsabilidade, interpretando a lei e o edital, pois o
seu papel aqui, foi o de justamente fiscalizar e controlar, para verificar se documentação e proposta, encontram-se
dentro dos parâmetros legais, para que haja um julgamento justo ao final, baseado em fatos reais, pois este é o
instrumento de que a Administração Pública tem, para supedanear as decisões proferidas em sede de licitação,
prestigiando, com isso, a ampla legalidade de suas ações.

O Sr. Recorrente sim, deveria se atentar as regras e solicitação do edital, e saber interpretá-las, com uma simples
e rápida leitura, pois está usando de artimanhas e trocadilhos jurídicos, para tentar “ enganar” esta nobre
Pregoeira, que fez um excelente julgamento, juntamente com toda a sua equipe de apoio que analisaram nossos
documentos, restando ao final nossa empresa habilitada, por estar tudo dentro da legalidade e do solicitado em
edital, e que aqui também percebemos, o explícito intuito, de tumultuar e atrasar ainda mais a finalização do
processo em questão, pois sabe ele que a nossa documentação enviada, estava completa, conforme os ditames
deste edital.

Pode-se concluir, portanto, depois do acima exposto, que a empresa Recorrente deve ter o seu pedido de recurso
totalmente negado, em todo o seu teor, pois colocou em dúvida o julgamento da Sra, Pregoeira, que nos declarou
vencedores do certame, após análise minuciosa da nossa proposta, e da verificação de toda a nossa
documentação, mas que foi aqui, neste recurso ilegal, questionada nas entre linhas, como se não tivesse feito seu
trabalho de forma justa, legal e transparente.

Mas a certeza que temos, é a de que nossa empresa está apta a continuar sendo declarada vencedora do pregão
eletrônico nº 13/2021, assim como decidiu a nobre Pregoeira, por ter apresentado todo o solicitado em edital,
comprovando toda a sua capacidade para atendimento do objeto deste pregão eletrônico.

E sendo assim, conforme o pensamento de CONFÚCIO, finalizamos nossa defesa:

"O sucesso depende SOMENTE de preparação prévia"

III – DOS PEDIDOS

1- Em que preze o zelo e o empenho desta digníssima Pregoeira e sua Equipe de Apoio, em guardar o caráter
isonômico do procedimento, respeitando todos os Princípios aqui mencionados, solicitamos, com toda vênia, que
nossa empresa GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA – EPP continue com a declaração de vencedora do
pregão eletrônico PE 13/2021.

2- Que seja desconsiderado totalmente o recurso interposto pela empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
DE BENEFÍCIOS EIRELI, por não ter nenhum fundamento legal para prosperar, não merecendo portanto, ser
acolhido.

3- Pede-se ainda que as decisões a serem proferidas, sejam adequadamente fundamentadas, indicando-se os
pressupostos de fato e de direito que as subsidiarem, consoante o art. 50, V da Lei nº 9.784/99, para a remota
hipótese de necessidade de controle posterior do ato.

4- Não sendo este o entendimento de V. Sa., requer sejam os autos remetidos à autoridade superior competente
desta Defensoria Pública do Estado de Tocantins, para julgamento do pedido, caso não seja possível o
entendimento positivo por parte da Sra. Pregoeira.

Nestes Termos
Pedimos Deferimento
Legalidade e Bom senso.

Curitiba, 12 de julho de 2021

MARA LUCIA MACHADO DEMITROW
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