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Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :

CONTRARRAZÕES
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO MSG 010/2021

ILUSTRÍSSIMOS SENHORES, MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA MATA DE SANTA GENEBRA
S.A.

Perfix Assessoria e Consultoria Ltda, empresa privada com sede à rua Francisco de Assis Prado, nº 101 – Jd. São
Roberto – Amparo/SP, CNPJ 10.483.942/0001-21, neste ato representada por sua sócia administradora, Sra.
Joseane Vasconcellos de Freitas, casada, empresária, em atenção ao certame em epígrafe, vem mui respeitosamente
e na melhor forma de direito apresentar CONTRARRAZÕES diante do recurso interposto pela empresa SER
DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA ME, contra a habilitação da recorrente.

1. Dos Fatos

A DA MATA DE SANTA GENEBRA S.A. através do Processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2021,
objetiva a contratação do seguinte serviço:

“Contratação de empresa especializada em consultoria para realização de serviços em políticas de Recursos
Humanos e Gestão de Pessoas compreendendo Política de seleção de pessoal, mapeamento de competências, plano
de cargos e salários, remuneração estratégica (variável), benefícios, e gestão de desempenho, para a Mata de Santa
Genebra Transmissão S.A (MSG), conforme condições e especificações técnicas contidas no Termo de Referência.. ”

Procedida à licitação, em 10/06/2021, a comissão considerou Habilitada a empresa Perfix Assessoria e Consultoria.
Em oportuno, a empresa SER DESENVOLVIMENTO HUMANO registrou recurso, alegando não constatar a Qualificação
Técnica de no mínimo 2 ( dois ) anos, de 2 ( duas ) profissionais apresentadas pela Perfix, sendo nada mais que uma
tentativa obstante de tumultuar o certame, que até o momento vem sendo conduzido pela presente Comissão de
Licitações dentro dos ditames da lei.

2. DAS ALEGAÇÕES FEITAS PELA EMPRESA SER

Em suma, alega erroneamente a empresa SER ..., que o Atestado de Capacidade Técnica apresentado do Centro
Universitário Amparense-UNIFIA, SUPOSTAMENTE não comprova o quantitativo mínimo de 2 (dois) anos de
experiência em Gestão de Recursos Humanos, interpretação totalmente equivocada, dado que não restou dúvidas
pela própria Comissão de Licitações quanto ao cumprimento de todos os requisitos do edital, fato que resultou na
HABILITAÇÃO da Perfix. 

3. Dos fundamentos 

O rol de exigências para comprovação Habilitação deve fixar-se em assegurar que a contratação realizada pela
administração pública se dará para com empresa apta e qualificada à realização do objeto licitado, visando a
preservação do patrimônio e do erário público.
O princípio do Formalismo Moderado na condução de certames licitatório é diretriz basilar que deve submeter todos
os atos da administração pública, e está insculpido junto ao §1º do artigo 3º da Lei Federal 8.666/93:

“§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar ... qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante PARA O ESPECÍFICO
OBJETO DO CONTRATO, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de
outubro de 1991.” [Grifo nosso]

Todo ato administrativo praticado pelo gestor público deve estar pautado na impessoalidade e legalidade daquilo que
se busca concretizar. Na lição do mestre Hely Lopes (MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 22ª
ed. Malheiros: São Paulo, 1997), o legítimo e verdadeiro exercício do princípio da impessoalidade na administração
pública, referido na Constituição de 88 (art. 37, caput), nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual
impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal (legalidade), que é unicamente aquele que
a norma de direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato.
O gestor público, ao analisar a documentação do certame DEVE LIMITAR-SE A GARANTIR A EXECUÇÃO DO OBJETO,
conforme bem nos ensina a farta doutrina sobre o tema.

Vejamos a lição do ilustre mestre Celso Antonio Bandeira Mello(MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2006):

“Na fase de habilitação a promotora do certame DEVE SE ABSTER DE EXIGÊNCIAS OU RIGORISMOS INÚTEIS.” 
[Grifo nosso]

Nesse contexto, o fato de o início das atividades serem em 2009, deixa claro a comprovação de quantitativo mínimo
de 2 anos, tanto que a própria Comissão de Licitações HABILITOU a Perfix. Ademais, todas as exigências editalícias
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foram cumpridas, e a recorrente é totalmente apita a executar os serviços objeto deste certame.

Ainda, para não deixar dúvidas, solicitamos declaração à UNIFIA, qual transcrevo abaixo:

“DECLARAÇÃO
O Centro Universitário Amparense - UNIFIA, CNPJ 67.172.676/0001-33, com sede à rua Rod. João Beira – SP 95 -
Km 46,5 - Bairro Modelo, CEP 13.905-529 - Amparo - SP, mantido pela União das Instituições de Serviço, Ensino e
Pesquisa Ltda - UNISEPE, DECLARA, para os devidos fins, que o tempo de atividade das consultoras junto ao
atestado emitido é superior à 2 anos.

Sem mais.

Amparo, 18 de junho de 2021
Prof. Fábio Gomes de Araújo
Pró Reitor Administrativo”

Esclarecemos que a declaração foi enviada ao e-mail licitacoes@msgtrans.com.br, dado que o sistema não
disponibiliza anexo. 

4. Do Pleito

Pelos fatos e motivos expostos, não há margem a dúvidas de que a PERFIX CUMPRIU PLENAMENTE OS REQUISÍTOS
NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO, portanto a fim de resguardar a legalidade do certame, solicitamos improcedência
do recurso apresentado pela SER DESENVOLVIMENTO, pois o mesmo não possui mérito de apreciação.

Amparo, 18 de junho de 2021.

Joseane Vasconcellos de Freitas
CPF: 217.887.428-26 / RG: 30153801 SSP/SP
CNPJ nº 10.483.942/0001-21
PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

 Voltar


