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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
ILMO SR. PREGOEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA – GO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº: 14132/2019
Assunto: CONTRARRAZÕES RECURSAIS

BR SINALIZADORA LTDA - EPP, já devidamente qualificada no âmbito do Pregão Eletrônico em epígrafe, por seu
representante legal, vem à presença de V. Senhoria, tempestivamente, com fulcro no item 11.3 do instrumento
convocatório, apresenta CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa NEO CONSULT
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme os termos expostos a seguir:

1. DA TEMPESTIVIDADE
O Edital informa em seu item 11.3 que caberá aos demais licitantes, se desejarem, apresentar sua contrarrazões
aos recursos apresentados, no prazo de 03 (três) dias, contados da data final do prazo do recorrente. 
In casu, conforme consta na Ata da sessão pública do pregão eletrônico, o prazo da recorrente iniciou-se em
18/03/2020 e findou-se em 23/03/2020. Logo, o prazo para contrarrazões teve inicio da data do dia 24/03/2020
com termo final em 26/03/2020.
Portanto, tempestivas são as presentes contrarrazões.

2. DO MÉRITO
2.1 – DO CORRETO ENQUADRAMENTO DA RECORRIDA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Em sua peça recursal a recorrente, baseando-se nas informações constantes do portal da transparência tenta
induzir o pregoeiro em erro alegando que os pagamentos oficiais realizados pela Prefeitura da Goiânia através da
Secretaria Municipal de Trânsito somam o valor de R$ 6.300.003,52 (Seis milhões, trezentos mil e três reais e
cinquenta e dois centavos) e que tal fato implicaria em omissão de faturamento, declaração falsa no certame,
invalidade de documentos e exclusão do Simples Nacional.

Todavia, tal tese não se sustenta conforme iremos demonstrar.

Preliminarmente há que se esclarecer que os pagamentos efetuados para a recorrida constantes do Portal de
Transparência da Prefeitura de Goiânia são oriundos do Contrato Administrativo Nº 002/2017, Processo Nº
65108631/2016, Pregão Eletrônico nº 047/2016 no Sistema de Registro de Preços.

Conforme indicado na peça recursal o valor inicial do contrato fora de R$ 1.951.400,00 (um milhão novecentos e
cinquenta e um mil e quatrocentos reais). Todavia em 18 de maio de 2017, fora elaborado o primeiro termo
aditivo, no qual ocorreu a retificação dos subitens 4.1.1 e 5.1 do contrato que em resumo aumentou os
quantitativos e por consequência elevou o valor do Contrato para R$ 12.630.000,00 (doze milhões seiscentos e
trinta mil reais). Cópia anexa.

O contrato passou ainda por mais dois aditivos, o segundo de prorrogação contratual e o terceiro de renovação
com aumento quantitativo, o que ampliou o valor contratual para cerca de R$18.131.250,00 (dezoito milhões cento
e trinta e um mil duzentos e cinquenta reais). Aditivos juntados.

Portanto os pagamentos indicados pelo Recorrente, e constantes do Portal de Transparência do Município,
ocorreram no âmbito de um contrato que vem sendo executado desde março de 2017, até a presente data.
Todavia, o dado isolado do pagamento não tem o condão de indicar se as receitas de determinada empresa
atingiram ou não o limite legal para desenquadramento do Simples Nacional.

No ano de 2019 a recorrida recebeu da prefeitura o valor R$6.300.003,52 (seis milhões, trezentos mil e três reais e
cinquenta e dois centavos), referente às medições de número 6 a 13. Entretanto deste total a importância de R$
1.802.414,88 (um milhão oitocentos e dois mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) referentes
às 6ª e 7ª medições são proveniente de serviços realizados ainda em 2018, senão vejamos:

VALOR NÚMERO DA MEDIÇÃO DATA DA MEDIÇÃO DATA DO PAGAMENTO
R$ 952.464,42 6ª 30/06/2018 21/03/2019
R$ 849.950,46 7ª 01/10/2018 10/07/2019
R$ 1.802.414,88 Valor total de Pagamentos de 2018

R$ 823.339,08 8ª 02/01/2019 10/07/2019
R$ 989.903,87 9ª 10/07/2019 18/09/2019
R$ 1.003.354,65 10ª 09/08/2019 03/10/2019
R$ 886.582,33 11ª 13/09/2019 22/11/2019
R$ 397.251,13 12ª 04/10/2019 20/12/2019
R$397.175,58 13ª 06/11/2019 20/12/2019
R$ 4.497.606,64 Valor total de Pagamentos de 2019

Analisando os boletins de medições de número 6 a 13 cujas cópias seguem anexas, é possível identificar que até
mesmo o 8º boletim de medição que é datado de 02 de janeiro de 2019, que a ordem de serviços é de 1º de
outubro de 2018, logo os serviços foram prestados ainda no ano de 2018.

Noutra ponta, no presente caso a Recorrida por ser empresa de pequeno porte está obrigada à manter a
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escrituração contábil regular e a elaborar demonstrações contábeis anuais, sendo-lhes permitido, contudo, adotar
um modelo de escrituração contábil e de elaboração de demonstrações contábeis bem mais simplificado é o que se
extrai do artigo 27 da Lei complementar nº 123/2006.

A escrituração contábil da Recorrida é realizada com observância aos Princípios de Contabilidade, aprovados pela
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC n.º 750/1993, e as receitas realizadas, bem como as
despesas e os custos incorridos no período devem ser escriturados contabilmente de acordo com o regime de
competência.

A Resolução citada em seu artigo 9º assim define princípio da competência:
Art. 9º. O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos
nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. (destacamos)
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de
despesas correlatas. (Redação dada pela Resolução CFC nº. 1282/10).

No mesmo sentido a Resolução CFC Nº 1.285 de 18 de junho de 2010 que inclui o Apêndice "Glossário de Termos"
à Norma Brasileira de Contabilidade T 19.41 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, assim define
regime de competência:

Regime de competência: Efeitos das operações e de outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (e não
quando são recebidos ou pagos como caixa ou equivalente de caixa) e são registrados na contabilidade e
divulgados nas demonstrações contábeis dos períodos aos quais se referem. (Destacamos)

Assim sendo, tendo em vista que alguns pagamentos mencionados pela recorrente referem-se a serviços prestados
no ano de 2018 e tendo em vista que as receitas da recorrida são escrituradas contabilmente de acordo com o
regime de competência, não há que se falar em omissão de faturamento, declaração falsa no certame, invalidade
de documentos ou ainda em exclusão do Simples Nacional, visto que conforme demonstrado acima a recorrida
mantém sua condição de EPP com todos os benefícios dela decorrentes.

2.2 – DA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO BALANÇO PATRIMONIAL E O DEMONSTRATIVO DOS
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIROS DA RECORRIDA – EXCESSO DE FORMALISMO
Noutro ponto, a recorrente alega que pelo fato do balanço patrimonial e o demonstrativo dos índices de
qualificação econômico financeiros apresentados pela recorrida estarem assinados apenas pelo seu profissional de
contabilidade e não estarem no papel timbrado da empresa, bem como sendo datados de 31/12/2018 os tornaria
inválidos para fins da qualificação exigida no subitem 8.6.2 e 8.6.2.4 do edital.
Contudo, totalmente dessarazoadas as alegações da recorrente. Primeiramente destaca-se que o subitem 8.6.2 do
edital exige a apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já
exigíveis na forma da lei. 
O Código Civil (Lei Federal nº 10406/2002) estabelece que o balanço deverá ser apresentado até o quarto mês
seguinte ao término do exercício social, a saber:
Dispõe o artigo 1.078 do Código Civil: 
Art. 1.078. A assembléia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes à ao
término do exercício social, com o objetivo de:
I – tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico (Grifei
e negritei)
Logo, em regra, o prazo limite para elaboração do balanço patrimonial é até o final do mês de abril do exercício
subsequente.
O dispositivo acima indica que as sociedades personificadas, de maneira geral terão até o fim do mês de abril para
elaboração de seus balanços patrimoniais, razão pela qual o item 8.6.2. do edital traz em seu bojo a expressão “do
último exercício social, já exigíveis na forma da lei”.

Sobre o tema calha acostar a lição do Professor Pereira Júnior:
o que parece razoável é fixar-se 30 de abril como a data do termo final do prazo para levantamento dos balanços e
1º de maio como a data do termo inicial de sua exigibilidade. Antes dessas datas, somente seriam exigíveis os
balanços do exercício anterior ao encerrado. Assim, por exemplo, de janeiro a abril de 2004, se se quiser o balanço
como prova de qualificação econômico-financeira, somente será exigível o referente a 2002.” (in Eficácia nas
Licitações e Contratos. 11ª ed. rev. E atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 389).
A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas da União já fixou o seguinte entendimento:
Alega a representante que a "validade dos balanços" se findaria em 30/6/14, por força da Instrução Normativa da
Receita Federal 1.420/13.

10. Tal normativo institui a Escrituração Contábil Digital (ECD), que deverá ser transmitida ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), pelas pessoas jurídicas obrigadas a adotá-la. Segundo o art. 3º dessa norma, ficam
obrigadas a adotar a ECD as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou presumido (o que seria o caso
da representante). O art. 5º da IN estabelece que a ECD será transmitida até o último dia útil do mês de junho do
ano seguinte ao que se refira a escrituração.

(...)

"O prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis para fins de cumprimento do
art. 31 da Lei 8.666/1993 é o estabelecido no art. 1.078 do Código Civil, portanto, até o quarto mês seguinte ao
término do exercício social (30 de abril). Desse modo, ocorrendo a sessão de abertura de propostas em data
posterior a este limite, torna-se exigível, para fins de qualificação econômico-financeira, a apresentação dos
documentos contábeis referentes ao exercício imediatamente anterior.” (Acórdão 1999/2014, Processo
015.817/2014-8, Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz, 30/07/2014) (Destacamos)

Assim sendo, e tendo em vista que o certame foi aberto em 18 de fevereiro de 2020, o balanço patrimonial de
2018 é o documento exigível para todos os fins.
No tocante a data da declaração, tal fato se justifica em razão dos índices econômicos e financeiros ali constantes
serem extraídos do balanço patrimonial exigível, qual seja o de 2018.
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Ainda sobre este tema, há que se ter em mente que o balanço patrimonial apresentado encontra-se devidamente
registrado na Junta Comercial, com termo de abertura e de encerramento e devidamente assinado tanto pelo
contador quanto pela sócia administradora da empresa. 
Ao contrário do indicado pela recorrente o edital não exigiu a assinatura do proprietário da empresa na declaração,
a exigência se limita a um profissional registrado no Conselho de Contabilidade, o qual tem competência técnica
para elaboração dos cálculos. 
Noutra senda, há que se ter em mente que o Capital Social, subscrito no balanço patrimonial da recorrida é de R$
8.000.000,00 (oito milhões de reais) o que dispensa a apresentação de índices econômicos e financeiros, senão
vejamos:
8.6.2.4.1. Nos casos em que as licitantes apresentarem resultado menor que 01 (um), em qualquer dos índices
citados no subitem 8.6.2.4 os mesmo deverão comprovar o capital social ou patrimônio líquido mínimo, igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado para a contratação. (Destacamos)
8.6.2.4.2. A comprovação do capital social ou patrimônio líquido deverá ser feita através do Contrato Social, ou
Certidão da Junta Comercial ou Publicação Oficial, ou ainda em Cartório de Registro de Títulos, conforme o caso.
Será admitida atualização deste capital social com aplicação de índices oficiais. (Destacamos)
Ademais, através dos documentos juntados a título de qualificação econômico-financeira, conclui-se que a
Recorrida comprova cabalmente ter capacidade para suportar os encargos e cumprir o objeto contratual da
presente licitação, razão pela qual citada ausência de assinatura não invalida o ato a ponto de inabilitar a
vencedora do certame.
Outrossim, no que tange ao timbrado da empresa, é possível certificar que cabeçalho de todas as páginas do
balanço patrimonial e do demonstrativo dos índices de qualificação econômico financeiros estão identificados com a
razão social da empresa, o numero do seu CNPJ e da sua inscrição estadual, atingindo portanto a finalidade da
exigência inserta no subitem 8.6.2.4 do edital, qual seja, identificar e vincular o documento exigido à empresa que
o apresentou.
No mais, o excesso de formalismo nas contratações vem sendo combatido pelos entendimentos dos tribunais
pátrios, sendo entendido como grave afronta aos princípios da proposta mais vantajosa, competitividade e
isonomia no certame e a razoabilidade. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, por exemplo, já assegurou a licitante
que não houvesse o seu afastamento em razão de detalhes formais:
(...) 2. O procedimento licitatório há de ser o mais abrangente possível, a fim de possibilitar o maior número
possível de concorrentes, tudo a possibilitar a escolha da proposta mais vantajosa. 
Não se deve ser afastado candidato do certame licitatório, por meros detalhes formais. No particular, o ato
administrativo deve ser vinculado ao principio da razoabilidade, afastando-se de produzir efeitos sem caráter
substancial. Segurança concedida. ( STJ. Mandado de Segurança nº. 5631 – DF – 1º Seção. Relator Ministro José
Delgado. 
O posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, a seu turno, tem prestigiado a adoção do principio do
formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas ao longo do procedimento licitatório:
No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo principio do formalismo
moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o
formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essências à proteção das prerrogativas dos administrados. 
Logo, restou evidenciado que a recorrida apresentou Balanço e Demonstrações Contábeis na forma exigida por lei,
cujos índices contemplam com as exigências do edital, não havendo que se falar em desclassificação da sua
proposta, por meros detalhes formais que não interferem ou invalidam o conteúdo e certeza das informações
apresentadas. 
Desta feita, a interpretação e aplicação das regras previstas no edital devem sempre ter por norte o atingimento
das finalidades da licitação, evitando-se, desta forma, o apego a formalismos exagerados, irrelevantes ou
desarrazoados, que não contribuem para esse desiderato.

2.3 – DA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NAS CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO - CATS E OS ATESTADOS DE
CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS PELA RECORRIDA.
Em seguida, a recorrente afirma erroneamente a existência de divergência entre as CATS e os atestados de
capacidade técnica apresentados pela recorrida. Ab inicio, informa que valores constantes do Contrato firmado
junto à Prefeitura de Goiânia são inferiores aos valores registrados na Certidão de Acervo Técnico emitido pelo
CREA. 
Notadamente, é preciso salientar que a recorrente incorre em evidente equívoco ao afirmar que o valor do contrato
Nº 02/2017 firmado entre a recorrida e a prefeitura de Goiânia seria de apenas R$ 1.951.400,00 (hum milhão,
novecentos e cinqüenta e um mil e quatrocentos reais).
Conforme indicado alhures, o contrato em questão fora oriundo do Pregão Eletrônico nº. 047/2016 - SRP, no qual a
recorrida fora sagrada vencedora dos lotes 01 e 06 no valor total de R$ 19.985.000,00 (dezenove milhões
novecentos e oitenta e cinco mil reais). O contrato passou por 03(três) termos aditivos o que elevou o valor final
do para R$ 18.131.250,00 (dezoito milhões cento e trinta e um mil duzentos e cinquenta reais) executados ao
longo de 36 meses de contrato, cuja vigência se encerra apenas do dia 06 de junho de 2020, o que condiz com as
informações contidas na CAT apresentada pela recorrida.
No que tange a CAT Nº 1020190002549, relativa ao Contrato acima citado é possível observar que o valor indicado
nesta diz respeito aos valores total do contrato após a realização dos aditamentos.
Noutro cerne, no campo ressalvas é possível identificar que as obras e os serviços constantes da CAT referem a
atividades executadas no período de 20 de março de 2017 a 31 de dezembro de 2018, e que guardam pertinência
com o atestado anexo, o qual demonstra a execução parcial do objeto. 
Todavia, vale lembrar que mesmo os quantitativos parciais atendem com sobra aos quantitativos mínimos exigidos
para fins qualificação operacional, visto que o Edital não fez qualquer exigência quantitativa para a qualificação
técnica profissional.
Noutro ponto, a recorrente alega ainda que os valores constantes da CAT Nº 1020200000071, referente ao
Atestado emitido pela empresa BRT Aparecida de Goiânia, seriam inexeqüíveis e não condizem com o valor
acervado. 
Sobre este aspecto, destacamos que nos serviços realizados para o consórcio BRT Aparecida de Goiânia, o
faturamento dos insumos se deu diretamente para o Consórcio. Logo, o valor acervado obviamente fora baseado
apenas nos serviços prestados pela requerida e a sua respectiva remuneração, não devendo englobar, portanto os
demais custos da obra que estiveram à cargo da contratante. 
Importante ressaltar que a Certidões de Acervo Técnico – CAT visam atestar que determinada profissional já
executou serviços semelhantes e que, portanto possui capacidade técnica e experiência anterior na prestação de
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serviços objeto da licitação. Neste ponto, o relevante para a Administração Pública é a verificação dos serviços que
compõem a Certidão, sendo irrelevante para fins de qualificação técnica qual o valor cobrado pela licitante em cada
contratação. Restando, robustamente demonstrada à capacidade técnica profissional do responsável técnico da
recorrida.
No tocante, a capacidade técnica operacional, além dos atestados estarem averbados no CREA para composição do
acervo técnico profissional, o que garantem maior fidedignidade aos documentos. É possível certificar que um dos
atestados fora emitido pelo próprio município de Goiânia, promotor da licitação, e refere-se a um contrato que
inclusive se encontra vigente, logo não paira sobre o atestado qualquer margem de dúvida.
O segundo atestado de capacidade operacional emitido pelo consórcio BRT Aparecida de Goiânia, além de averbado
é robusto, ao passo que se trata de um obra de alta visibilidade pública, o que de per si da segurança para
Administração.
Por todas as razões acima indicadas a rejeição ao recurso é medida que se impõe.

2.4 – DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
Por fim, a recorrente tenta induzir o douto pregoeiro a erro informando que o Contrato de Prestação dos serviços
do Engenheiro (responsável técnico) indicado pela recorrida é datado do mês de outubro de 2019 e as CATs
apresentadas são de anos anteriores e possuem o mesmo engenheiro como responsável.
Ora douto pregoeiro, numa análise simplista pode-se concluir que provavelmente o mesmo engenheiro já tenha
sido contratado pela recorrida em anos anteriores, o que de antemão não configuraria nenhuma irregularidade nas
CATs apresentadas, conforme tenta forçar a recorrente.
Neste ponto, bastaria uma simples consulta da recorrente ao CREA/GO para confirmar tal circunstância, visto que o
Engenheiro Sr. José Lino Souto Junior é o responsável técnico da recorrida junto ao CREA desde 02/08/2010
(certidão anexa), ou seja, o vínculo entre a recorrida e o seu engenheiro tem quase 10 (dez) anos de duração,
conforme atesta o primeiro contrato de prestação de serviços firmado entre as partes em 04/01/2010, ora em
anexo.
Assim, apenas para esclarecer, importante mencionar que o referido contrato de prestação de serviços vem sendo
renovado anualmente. Contudo, no último ano de 2019 as partes resolveram formalizaram um novo contrato de
forma a estabelecer novas condições de trabalho. 
E por fim, vale citar o que determina as alíneas “c” e “d” do subitem 8.7.4.1 do Edital sobre as exigências de
qualificação técnico-profissional da licitante:
8.7.4.1 - A comprovação de que integra o quadro permanente da licitante será feita mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
(...)
c) Responsável técnico: prova de registro como responsável técnico da empresa licitante
no CREA ou CAU;
d) Profissional contratado: contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a
legislação civil comum
Ora douto pregoeiro, o engenheiro indicado pela recorrida preenche ambos os requisitos exigidos no edital, qual
seja, é o responsável técnico da empresa constante dos registros do CREA, bem como fora apresentado o contrato
de prestação de serviços vigente devidamente formalizado entre o profissional e a recorrida. 
Observe-se por último que o edital não exigiu a apresentação de todos os contratos já formalizados entre a
licitante e o profissional, tratando-se a alegação da recorrente de exigência não contida no edital, não havendo que
se falar em desconsideração dos atestados apresentados pela recorrida. 

2.5 – DA OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
DE MODO A AFASTAR O FORMALISMO EXARCEBADO
No presente caso, a recorrente ancorada em formalismo artificialmente construídos por ela mesma, utiliza como
fundamento pedidos que não se sustentam em qualquer item do edital.
Isto não é apenas uma incoerência entre fatos, fundamentos jurídicos e pedido, como também, demonstra um
abuso do direito de recorrer. As presentes contrarrazões sustentam-se no mesmo princípio da vinculação ao
instrumento convocatório para requerer que o resultado da licitação não seja alterado com sustentação em
formalismos que não estão prescritos no edital e que, por este exato motivo, demonstram-se exacerbados.
Por óbvio, em razão da mencionada diretriz de vinculação, não pode a recorrente criar nova exigência de
habilitação, tais como a juntada de todos os contratos de vinculação com engenheiro responsável para cada
atestado apresentado. 
Por certo, o principio da vinculação tem eficácia dúplice tanto os administrados, quanto a própria administração
pública aos termos do edital, que, com efeito, faz lei no âmbito do certame, fixando previamente, em nome da
segurança e igualdade, as normas a serem cumpridas, vedando a criação de novas exigências durante o certame,
como queira fazer a recorrente. 
No presente caso, é possível destacar que a análise da documentação da recorrida e o julgamento do douto
pregoeiro fora alicerçado estritamente nas regras e nos parâmetros exigidos no edital, o que consagra o principio
da vinculação ao instrumento convocatório. 
Inclusive, cite-se que o douto pregoeiro de forma diligente, visando garantir a segurança jurídica da contratação,
realizou diligência prévia junto à empresa buscando a demonstração da exeqüibilidade dos preços ofertados, o que
fora plenamente atendido pela recorrida. 
Noutra vertente, a interpretação das regras e exigência constantes no ato convocatório, possuem por objetivo a
seleção da proposta mais vantajosa, resguardando em cada caso adoção da solução mais oportuna, conveniente e
eficiente, prevalecendo a melhor gestão dos recursos públicos.
No presente caso, observa-se que a proposta da recorrida é bastante inferior ao valor proposto pela recorrente. Ou
seja, a análise dos detalhes formais da documentação apresentada deve ser analisada à luz dos principio da
economicidade e da eficiência de modo a afastar o rigorismo exacerbado e evitar o prejuízo aos cofres públicos.
Desta feita, ancorado nos Princípios Constitucionais da Economicidade, Eficiência e da Vinculação ao Instrumento
Convocatório, a manutenção da decisão do douto pregoeiro que sagrou vencedora dos LOTES 01, 02, 03 e 05 do
certame é a medida que se impõem.

3. DOS PEDIDOS
Ante ao exposto, requer:
a) sejam as presentes contrarrazões recebidas e no mérito julgadas procedentes, mantendo incólume a decisão do
douto pregoeiro que sagrou vencedora dos lotes 01,02,03 e 05 à empresa BR SINALIZADORA LTDA, ora recorrida.
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Nestes termos, 
Pede Deferimento.

Goiânia-GO, 26 de março de 2020.

Clauciene Edna Magalhães de Almeida
Representante legal

Rol de Documentos (enviados para o e-mail semad.gerpre@goiania.go.gov.br):
1. Contrato 02/2017 – firmado entre a Prefeitura de Goiânia e a Recorrida
2. 1º Termo Aditivo – Retificação contrato 02/2017
3. 2º Termo Aditivo – Prorrogação do prazo de vigência do contrato 02/2017
4. 3º Termo Aditivo ao Contrato 02/2017
5. Boletins de Medição 06 a 13
6. Contrato primitivo com o engenheiro 
7. Certidão de Registro da recorrida junto ao CREA/GO, na qual consta a data de vínculo com o engenheiro
indicado na proposta.

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
ILMO SR. PREGOEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA – GO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº: 14132/2019
Assunto: CONTRARRAZÕES RECURSAIS

BR SINALIZADORA LTDA - EPP, já devidamente qualificada no âmbito do Pregão Eletrônico em epígrafe, por seu
representante legal, vem à presença de V. Senhoria, tempestivamente, com fulcro no item 11.3 do instrumento
convocatório, apresenta CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa NEO CONSULT
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme os termos expostos a seguir:

1. DA TEMPESTIVIDADE
O Edital informa em seu item 11.3 que caberá aos demais licitantes, se desejarem, apresentar sua contrarrazões
aos recursos apresentados, no prazo de 03 (três) dias, contados da data final do prazo do recorrente. 
In casu, conforme consta na Ata da sessão pública do pregão eletrônico, o prazo da recorrente iniciou-se em
18/03/2020 e findou-se em 23/03/2020. Logo, o prazo para contrarrazões teve inicio da data do dia 24/03/2020
com termo final em 26/03/2020.
Portanto, tempestivas são as presentes contrarrazões.

2. DO MÉRITO
2.1 – DO CORRETO ENQUADRAMENTO DA RECORRIDA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Em sua peça recursal a recorrente, baseando-se nas informações constantes do portal da transparência tenta
induzir o pregoeiro em erro alegando que os pagamentos oficiais realizados pela Prefeitura da Goiânia através da
Secretaria Municipal de Trânsito somam o valor de R$ 6.300.003,52 (Seis milhões, trezentos mil e três reais e
cinquenta e dois centavos) e que tal fato implicaria em omissão de faturamento, declaração falsa no certame,
invalidade de documentos e exclusão do Simples Nacional.

Todavia, tal tese não se sustenta conforme iremos demonstrar.

Preliminarmente há que se esclarecer que os pagamentos efetuados para a recorrida constantes do Portal de
Transparência da Prefeitura de Goiânia são oriundos do Contrato Administrativo Nº 002/2017, Processo Nº
65108631/2016, Pregão Eletrônico nº 047/2016 no Sistema de Registro de Preços.

Conforme indicado na peça recursal o valor inicial do contrato fora de R$ 1.951.400,00 (um milhão novecentos e
cinquenta e um mil e quatrocentos reais). Todavia em 18 de maio de 2017, fora elaborado o primeiro termo
aditivo, no qual ocorreu a retificação dos subitens 4.1.1 e 5.1 do contrato que em resumo aumentou os
quantitativos e por consequência elevou o valor do Contrato para R$ 12.630.000,00 (doze milhões seiscentos e
trinta mil reais). Cópia anexa.

O contrato passou ainda por mais dois aditivos, o segundo de prorrogação contratual e o terceiro de renovação
com aumento quantitativo, o que ampliou o valor contratual para cerca de R$18.131.250,00 (dezoito milhões cento
e trinta e um mil duzentos e cinquenta reais). Aditivos juntados.

Portanto os pagamentos indicados pelo Recorrente, e constantes do Portal de Transparência do Município,
ocorreram no âmbito de um contrato que vem sendo executado desde março de 2017, até a presente data.
Todavia, o dado isolado do pagamento não tem o condão de indicar se as receitas de determinada empresa
atingiram ou não o limite legal para desenquadramento do Simples Nacional.

No ano de 2019 a recorrida recebeu da prefeitura o valor R$6.300.003,52 (seis milhões, trezentos mil e três reais e
cinquenta e dois centavos), referente às medições de número 6 a 13. Entretanto deste total a importância de R$
1.802.414,88 (um milhão oitocentos e dois mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) referentes
às 6ª e 7ª medições são proveniente de serviços realizados ainda em 2018, senão vejamos:

VALOR NÚMERO DA MEDIÇÃO DATA DA MEDIÇÃO DATA DO PAGAMENTO
R$ 952.464,42 6ª 30/06/2018 21/03/2019
R$ 849.950,46 7ª 01/10/2018 10/07/2019
R$ 1.802.414,88 Valor total de Pagamentos de 2018

R$ 823.339,08 8ª 02/01/2019 10/07/2019
R$ 989.903,87 9ª 10/07/2019 18/09/2019
R$ 1.003.354,65 10ª 09/08/2019 03/10/2019
R$ 886.582,33 11ª 13/09/2019 22/11/2019
R$ 397.251,13 12ª 04/10/2019 20/12/2019
R$397.175,58 13ª 06/11/2019 20/12/2019
R$ 4.497.606,64 Valor total de Pagamentos de 2019

Analisando os boletins de medições de número 6 a 13 cujas cópias seguem anexas, é possível identificar que até
mesmo o 8º boletim de medição que é datado de 02 de janeiro de 2019, que a ordem de serviços é de 1º de
outubro de 2018, logo os serviços foram prestados ainda no ano de 2018.

Noutra ponta, no presente caso a Recorrida por ser empresa de pequeno porte está obrigada à manter a
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escrituração contábil regular e a elaborar demonstrações contábeis anuais, sendo-lhes permitido, contudo, adotar
um modelo de escrituração contábil e de elaboração de demonstrações contábeis bem mais simplificado é o que se
extrai do artigo 27 da Lei complementar nº 123/2006.

A escrituração contábil da Recorrida é realizada com observância aos Princípios de Contabilidade, aprovados pela
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC n.º 750/1993, e as receitas realizadas, bem como as
despesas e os custos incorridos no período devem ser escriturados contabilmente de acordo com o regime de
competência.

A Resolução citada em seu artigo 9º assim define princípio da competência:
Art. 9º. O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos
nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. (destacamos)
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de
despesas correlatas. (Redação dada pela Resolução CFC nº. 1282/10).

No mesmo sentido a Resolução CFC Nº 1.285 de 18 de junho de 2010 que inclui o Apêndice "Glossário de Termos"
à Norma Brasileira de Contabilidade T 19.41 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, assim define
regime de competência:

Regime de competência: Efeitos das operações e de outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (e não
quando são recebidos ou pagos como caixa ou equivalente de caixa) e são registrados na contabilidade e
divulgados nas demonstrações contábeis dos períodos aos quais se referem. (Destacamos)

Assim sendo, tendo em vista que alguns pagamentos mencionados pela recorrente referem-se a serviços prestados
no ano de 2018 e tendo em vista que as receitas da recorrida são escrituradas contabilmente de acordo com o
regime de competência, não há que se falar em omissão de faturamento, declaração falsa no certame, invalidade
de documentos ou ainda em exclusão do Simples Nacional, visto que conforme demonstrado acima a recorrida
mantém sua condição de EPP com todos os benefícios dela decorrentes.

2.2 – DA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO BALANÇO PATRIMONIAL E O DEMONSTRATIVO DOS
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIROS DA RECORRIDA – EXCESSO DE FORMALISMO
Noutro ponto, a recorrente alega que pelo fato do balanço patrimonial e o demonstrativo dos índices de
qualificação econômico financeiros apresentados pela recorrida estarem assinados apenas pelo seu profissional de
contabilidade e não estarem no papel timbrado da empresa, bem como sendo datados de 31/12/2018 os tornaria
inválidos para fins da qualificação exigida no subitem 8.6.2 e 8.6.2.4 do edital.
Contudo, totalmente dessarazoadas as alegações da recorrente. Primeiramente destaca-se que o subitem 8.6.2 do
edital exige a apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já
exigíveis na forma da lei. 
O Código Civil (Lei Federal nº 10406/2002) estabelece que o balanço deverá ser apresentado até o quarto mês
seguinte ao término do exercício social, a saber:
Dispõe o artigo 1.078 do Código Civil: 
Art. 1.078. A assembléia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes à ao
término do exercício social, com o objetivo de:
I – tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico (Grifei
e negritei)
Logo, em regra, o prazo limite para elaboração do balanço patrimonial é até o final do mês de abril do exercício
subsequente.
O dispositivo acima indica que as sociedades personificadas, de maneira geral terão até o fim do mês de abril para
elaboração de seus balanços patrimoniais, razão pela qual o item 8.6.2. do edital traz em seu bojo a expressão “do
último exercício social, já exigíveis na forma da lei”.

Sobre o tema calha acostar a lição do Professor Pereira Júnior:
o que parece razoável é fixar-se 30 de abril como a data do termo final do prazo para levantamento dos balanços e
1º de maio como a data do termo inicial de sua exigibilidade. Antes dessas datas, somente seriam exigíveis os
balanços do exercício anterior ao encerrado. Assim, por exemplo, de janeiro a abril de 2004, se se quiser o balanço
como prova de qualificação econômico-financeira, somente será exigível o referente a 2002.” (in Eficácia nas
Licitações e Contratos. 11ª ed. rev. E atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 389).
A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas da União já fixou o seguinte entendimento:
Alega a representante que a "validade dos balanços" se findaria em 30/6/14, por força da Instrução Normativa da
Receita Federal 1.420/13.

10. Tal normativo institui a Escrituração Contábil Digital (ECD), que deverá ser transmitida ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), pelas pessoas jurídicas obrigadas a adotá-la. Segundo o art. 3º dessa norma, ficam
obrigadas a adotar a ECD as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou presumido (o que seria o caso
da representante). O art. 5º da IN estabelece que a ECD será transmitida até o último dia útil do mês de junho do
ano seguinte ao que se refira a escrituração.

(...)

"O prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis para fins de cumprimento do
art. 31 da Lei 8.666/1993 é o estabelecido no art. 1.078 do Código Civil, portanto, até o quarto mês seguinte ao
término do exercício social (30 de abril). Desse modo, ocorrendo a sessão de abertura de propostas em data
posterior a este limite, torna-se exigível, para fins de qualificação econômico-financeira, a apresentação dos
documentos contábeis referentes ao exercício imediatamente anterior.” (Acórdão 1999/2014, Processo
015.817/2014-8, Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz, 30/07/2014) (Destacamos)

Assim sendo, e tendo em vista que o certame foi aberto em 18 de fevereiro de 2020, o balanço patrimonial de
2018 é o documento exigível para todos os fins.
No tocante a data da declaração, tal fato se justifica em razão dos índices econômicos e financeiros ali constantes
serem extraídos do balanço patrimonial exigível, qual seja o de 2018.
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Ainda sobre este tema, há que se ter em mente que o balanço patrimonial apresentado encontra-se devidamente
registrado na Junta Comercial, com termo de abertura e de encerramento e devidamente assinado tanto pelo
contador quanto pela sócia administradora da empresa. 
Ao contrário do indicado pela recorrente o edital não exigiu a assinatura do proprietário da empresa na declaração,
a exigência se limita a um profissional registrado no Conselho de Contabilidade, o qual tem competência técnica
para elaboração dos cálculos. 
Noutra senda, há que se ter em mente que o Capital Social, subscrito no balanço patrimonial da recorrida é de R$
8.000.000,00 (oito milhões de reais) o que dispensa a apresentação de índices econômicos e financeiros, senão
vejamos:
8.6.2.4.1. Nos casos em que as licitantes apresentarem resultado menor que 01 (um), em qualquer dos índices
citados no subitem 8.6.2.4 os mesmo deverão comprovar o capital social ou patrimônio líquido mínimo, igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado para a contratação. (Destacamos)
8.6.2.4.2. A comprovação do capital social ou patrimônio líquido deverá ser feita através do Contrato Social, ou
Certidão da Junta Comercial ou Publicação Oficial, ou ainda em Cartório de Registro de Títulos, conforme o caso.
Será admitida atualização deste capital social com aplicação de índices oficiais. (Destacamos)
Ademais, através dos documentos juntados a título de qualificação econômico-financeira, conclui-se que a
Recorrida comprova cabalmente ter capacidade para suportar os encargos e cumprir o objeto contratual da
presente licitação, razão pela qual citada ausência de assinatura não invalida o ato a ponto de inabilitar a
vencedora do certame.
Outrossim, no que tange ao timbrado da empresa, é possível certificar que cabeçalho de todas as páginas do
balanço patrimonial e do demonstrativo dos índices de qualificação econômico financeiros estão identificados com a
razão social da empresa, o numero do seu CNPJ e da sua inscrição estadual, atingindo portanto a finalidade da
exigência inserta no subitem 8.6.2.4 do edital, qual seja, identificar e vincular o documento exigido à empresa que
o apresentou.
No mais, o excesso de formalismo nas contratações vem sendo combatido pelos entendimentos dos tribunais
pátrios, sendo entendido como grave afronta aos princípios da proposta mais vantajosa, competitividade e
isonomia no certame e a razoabilidade. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, por exemplo, já assegurou a licitante
que não houvesse o seu afastamento em razão de detalhes formais:
(...) 2. O procedimento licitatório há de ser o mais abrangente possível, a fim de possibilitar o maior número
possível de concorrentes, tudo a possibilitar a escolha da proposta mais vantajosa. 
Não se deve ser afastado candidato do certame licitatório, por meros detalhes formais. No particular, o ato
administrativo deve ser vinculado ao principio da razoabilidade, afastando-se de produzir efeitos sem caráter
substancial. Segurança concedida. ( STJ. Mandado de Segurança nº. 5631 – DF – 1º Seção. Relator Ministro José
Delgado. 
O posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, a seu turno, tem prestigiado a adoção do principio do
formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas ao longo do procedimento licitatório:
No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo principio do formalismo
moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o
formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essências à proteção das prerrogativas dos administrados. 
Logo, restou evidenciado que a recorrida apresentou Balanço e Demonstrações Contábeis na forma exigida por lei,
cujos índices contemplam com as exigências do edital, não havendo que se falar em desclassificação da sua
proposta, por meros detalhes formais que não interferem ou invalidam o conteúdo e certeza das informações
apresentadas. 
Desta feita, a interpretação e aplicação das regras previstas no edital devem sempre ter por norte o atingimento
das finalidades da licitação, evitando-se, desta forma, o apego a formalismos exagerados, irrelevantes ou
desarrazoados, que não contribuem para esse desiderato.

2.3 – DA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NAS CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO - CATS E OS ATESTADOS DE
CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS PELA RECORRIDA.
Em seguida, a recorrente afirma erroneamente a existência de divergência entre as CATS e os atestados de
capacidade técnica apresentados pela recorrida. Ab inicio, informa que valores constantes do Contrato firmado
junto à Prefeitura de Goiânia são inferiores aos valores registrados na Certidão de Acervo Técnico emitido pelo
CREA. 
Notadamente, é preciso salientar que a recorrente incorre em evidente equívoco ao afirmar que o valor do contrato
Nº 02/2017 firmado entre a recorrida e a prefeitura de Goiânia seria de apenas R$ 1.951.400,00 (hum milhão,
novecentos e cinqüenta e um mil e quatrocentos reais).
Conforme indicado alhures, o contrato em questão fora oriundo do Pregão Eletrônico nº. 047/2016 - SRP, no qual a
recorrida fora sagrada vencedora dos lotes 01 e 06 no valor total de R$ 19.985.000,00 (dezenove milhões
novecentos e oitenta e cinco mil reais). O contrato passou por 03(três) termos aditivos o que elevou o valor final
do para R$ 18.131.250,00 (dezoito milhões cento e trinta e um mil duzentos e cinquenta reais) executados ao
longo de 36 meses de contrato, cuja vigência se encerra apenas do dia 06 de junho de 2020, o que condiz com as
informações contidas na CAT apresentada pela recorrida.
No que tange a CAT Nº 1020190002549, relativa ao Contrato acima citado é possível observar que o valor indicado
nesta diz respeito aos valores total do contrato após a realização dos aditamentos.
Noutro cerne, no campo ressalvas é possível identificar que as obras e os serviços constantes da CAT referem a
atividades executadas no período de 20 de março de 2017 a 31 de dezembro de 2018, e que guardam pertinência
com o atestado anexo, o qual demonstra a execução parcial do objeto. 
Todavia, vale lembrar que mesmo os quantitativos parciais atendem com sobra aos quantitativos mínimos exigidos
para fins qualificação operacional, visto que o Edital não fez qualquer exigência quantitativa para a qualificação
técnica profissional.
Noutro ponto, a recorrente alega ainda que os valores constantes da CAT Nº 1020200000071, referente ao
Atestado emitido pela empresa BRT Aparecida de Goiânia, seriam inexeqüíveis e não condizem com o valor
acervado. 
Sobre este aspecto, destacamos que nos serviços realizados para o consórcio BRT Aparecida de Goiânia, o
faturamento dos insumos se deu diretamente para o Consórcio. Logo, o valor acervado obviamente fora baseado
apenas nos serviços prestados pela requerida e a sua respectiva remuneração, não devendo englobar, portanto os
demais custos da obra que estiveram à cargo da contratante. 
Importante ressaltar que a Certidões de Acervo Técnico – CAT visam atestar que determinada profissional já
executou serviços semelhantes e que, portanto possui capacidade técnica e experiência anterior na prestação de
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serviços objeto da licitação. Neste ponto, o relevante para a Administração Pública é a verificação dos serviços que
compõem a Certidão, sendo irrelevante para fins de qualificação técnica qual o valor cobrado pela licitante em cada
contratação. Restando, robustamente demonstrada à capacidade técnica profissional do responsável técnico da
recorrida.
No tocante, a capacidade técnica operacional, além dos atestados estarem averbados no CREA para composição do
acervo técnico profissional, o que garantem maior fidedignidade aos documentos. É possível certificar que um dos
atestados fora emitido pelo próprio município de Goiânia, promotor da licitação, e refere-se a um contrato que
inclusive se encontra vigente, logo não paira sobre o atestado qualquer margem de dúvida.
O segundo atestado de capacidade operacional emitido pelo consórcio BRT Aparecida de Goiânia, além de averbado
é robusto, ao passo que se trata de um obra de alta visibilidade pública, o que de per si da segurança para
Administração.
Por todas as razões acima indicadas a rejeição ao recurso é medida que se impõe.

2.4 – DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
Por fim, a recorrente tenta induzir o douto pregoeiro a erro informando que o Contrato de Prestação dos serviços
do Engenheiro (responsável técnico) indicado pela recorrida é datado do mês de outubro de 2019 e as CATs
apresentadas são de anos anteriores e possuem o mesmo engenheiro como responsável.
Ora douto pregoeiro, numa análise simplista pode-se concluir que provavelmente o mesmo engenheiro já tenha
sido contratado pela recorrida em anos anteriores, o que de antemão não configuraria nenhuma irregularidade nas
CATs apresentadas, conforme tenta forçar a recorrente.
Neste ponto, bastaria uma simples consulta da recorrente ao CREA/GO para confirmar tal circunstância, visto que o
Engenheiro Sr. José Lino Souto Junior é o responsável técnico da recorrida junto ao CREA desde 02/08/2010
(certidão anexa), ou seja, o vínculo entre a recorrida e o seu engenheiro tem quase 10 (dez) anos de duração,
conforme atesta o primeiro contrato de prestação de serviços firmado entre as partes em 04/01/2010, ora em
anexo.
Assim, apenas para esclarecer, importante mencionar que o referido contrato de prestação de serviços vem sendo
renovado anualmente. Contudo, no último ano de 2019 as partes resolveram formalizaram um novo contrato de
forma a estabelecer novas condições de trabalho. 
E por fim, vale citar o que determina as alíneas “c” e “d” do subitem 8.7.4.1 do Edital sobre as exigências de
qualificação técnico-profissional da licitante:
8.7.4.1 - A comprovação de que integra o quadro permanente da licitante será feita mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
(...)
c) Responsável técnico: prova de registro como responsável técnico da empresa licitante
no CREA ou CAU;
d) Profissional contratado: contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a
legislação civil comum
Ora douto pregoeiro, o engenheiro indicado pela recorrida preenche ambos os requisitos exigidos no edital, qual
seja, é o responsável técnico da empresa constante dos registros do CREA, bem como fora apresentado o contrato
de prestação de serviços vigente devidamente formalizado entre o profissional e a recorrida. 
Observe-se por último que o edital não exigiu a apresentação de todos os contratos já formalizados entre a
licitante e o profissional, tratando-se a alegação da recorrente de exigência não contida no edital, não havendo que
se falar em desconsideração dos atestados apresentados pela recorrida. 

2.5 – DA OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
DE MODO A AFASTAR O FORMALISMO EXARCEBADO
No presente caso, a recorrente ancorada em formalismo artificialmente construídos por ela mesma, utiliza como
fundamento pedidos que não se sustentam em qualquer item do edital.
Isto não é apenas uma incoerência entre fatos, fundamentos jurídicos e pedido, como também, demonstra um
abuso do direito de recorrer. As presentes contrarrazões sustentam-se no mesmo princípio da vinculação ao
instrumento convocatório para requerer que o resultado da licitação não seja alterado com sustentação em
formalismos que não estão prescritos no edital e que, por este exato motivo, demonstram-se exacerbados.
Por óbvio, em razão da mencionada diretriz de vinculação, não pode a recorrente criar nova exigência de
habilitação, tais como a juntada de todos os contratos de vinculação com engenheiro responsável para cada
atestado apresentado. 
Por certo, o principio da vinculação tem eficácia dúplice tanto os administrados, quanto a própria administração
pública aos termos do edital, que, com efeito, faz lei no âmbito do certame, fixando previamente, em nome da
segurança e igualdade, as normas a serem cumpridas, vedando a criação de novas exigências durante o certame,
como queira fazer a recorrente. 
No presente caso, é possível destacar que a análise da documentação da recorrida e o julgamento do douto
pregoeiro fora alicerçado estritamente nas regras e nos parâmetros exigidos no edital, o que consagra o principio
da vinculação ao instrumento convocatório. 
Inclusive, cite-se que o douto pregoeiro de forma diligente, visando garantir a segurança jurídica da contratação,
realizou diligência prévia junto à empresa buscando a demonstração da exeqüibilidade dos preços ofertados, o que
fora plenamente atendido pela recorrida. 
Noutra vertente, a interpretação das regras e exigência constantes no ato convocatório, possuem por objetivo a
seleção da proposta mais vantajosa, resguardando em cada caso adoção da solução mais oportuna, conveniente e
eficiente, prevalecendo a melhor gestão dos recursos públicos.
No presente caso, observa-se que a proposta da recorrida é bastante inferior ao valor proposto pela recorrente. Ou
seja, a análise dos detalhes formais da documentação apresentada deve ser analisada à luz dos principio da
economicidade e da eficiência de modo a afastar o rigorismo exacerbado e evitar o prejuízo aos cofres públicos.
Desta feita, ancorado nos Princípios Constitucionais da Economicidade, Eficiência e da Vinculação ao Instrumento
Convocatório, a manutenção da decisão do douto pregoeiro que sagrou vencedora dos LOTES 01, 02, 03 e 05 do
certame é a medida que se impõem.

3. DOS PEDIDOS
Ante ao exposto, requer:
a) sejam as presentes contrarrazões recebidas e no mérito julgadas procedentes, mantendo incólume a decisão do
douto pregoeiro que sagrou vencedora dos lotes 01,02,03 e 05 à empresa BR SINALIZADORA LTDA, ora recorrida.
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Nestes termos, 
Pede Deferimento.

Goiânia-GO, 26 de março de 2020.

Clauciene Edna Magalhães de Almeida
Representante legal

Rol de Documentos (enviados para o e-mail semad.gerpre@goiania.go.gov.br):
1. Contrato 02/2017 – firmado entre a Prefeitura de Goiânia e a Recorrida
2. 1º Termo Aditivo – Retificação contrato 02/2017
3. 2º Termo Aditivo – Prorrogação do prazo de vigência do contrato 02/2017
4. 3º Termo Aditivo ao Contrato 02/2017
5. Boletins de Medição 06 a 13
6. Contrato primitivo com o engenheiro 
7. Certidão de Registro da recorrida junto ao CREA/GO, na qual consta a data de vínculo com o engenheiro
indicado na proposta.
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Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Estado de Goiás

                 CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO   N.: 10425/2020-INT 
 
 
 
                                       Válida até:  31/03/2020 
 
 
   Razão social.: BR SINALIZADORA LTDA - EPP                                   
   Sede.........: RUA C-136 N 891 QD 305 LT 08             
                  JARDIM AMERICA       
   Cidade.......: GOIANIA                          UF: GO 
   Capital......: R$ 8.000.000,00 
   Registro nr..: 7287/RF                Data do registro....: 20/05/1999 
   CNPJ.........: 03.145.635/0001-75 
   ---------------------------------------------------------------------------- 
   OBJETIVOS SOCIAIS: 
   COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PLACAS E BANNER'S E PRESTACAO DE SERVICOS 
   DE SINALIZACAO VIARIA, URBANA, RODOVIARIA, AEROPORTUARIA, SINALIZACAO 
   VERTICAL, IMPLANTACAO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANCA VIARIA, COMUNICACAO 
   VISUAL, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, COMERCIO 
   ATACADISTA, VAREJISTA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TINTAS, VERNIZES, 
   ESMALTES, LACAS, TERMOPLASTICOS, LAMINADOS, TACHAS, TACHOES REFLETIVOS E 
   DISPOSITIVOS VIARIOS DE PLASTICO, PLACAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS 
   DE SUPORTES DE SINALIZACAO VIARIA, SINALIZACAO SEMAFORICA, CONTROLADORES, 
   MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO; OBRAS DE 
   URBANIZACAO DE RUAS, PRACAS E CALCADAS E PRODUTOS DE SEGURANCA E CONSERVACAO 
   VIARIA EM RODOVIAS, VIAS URBANAS E AEROPORTOS. 
   ---------------------------------------------------------------------------- 
                  R E S P O N S Á V E I S     T É C N I C O S 
   ---------------------------------------------------------------------------- 
   Nome.........: HERMES DE AMORIM MELO                                        
   Título(s): 
     ENGENHEIRO CIVIL E ENG.DE SEG. DO TRABALHO                             
   Carteira.....: 1337/D-DF              Visada no CREA-GO em: 25/07/1975 
   Data admissão: 08/06/2005 
   Atribuições..: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 E ARTIGO 4 DA RESOLU- 
                  CAO 359/91, AMBAS DO CONFEA.                       
   ---------------------------------------------------------------------------- 
   Nome.........: JOSE LINO SOUTO JUNIOR                                       
   Título(s): 
     ENGENHEIRO CIVIL                                                       
   Carteira.....: 163570/D-SP            Visada no CREA-GO em: 29/08/1988 
   Data admissão: 02/08/2010 
   Atribuições..: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA            
   ---------------------------------------------------------------- Continua... 
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Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Estado de Goiás

 
   CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 10425/2020-INT                              PAG:02 
 
 
 
   ---------------------------------------------------------------------------- 
            CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra re- 
      gistrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro 
      de 1966. CERTIFICAMOS, ainda,  face ao estabelecido nos artigos 63, 68 
      e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada,  bem como seus 
      responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO. 
            CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o  di- 
      reito de executar quaisquer servicos técnicos sem a participação real, 
      efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro 
      de suas respectivas atribuições. 
 
            OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica 
      e de seus responsáveis técnicos na presente data. 
                  b) A presente Certidão perderá  a  validade,  caso  ocorra 
      qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que 
      não represente a situação correta ou atualização do   registro. 
 
      Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na  Portaria 
      número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009. 
 
      Emitida às 11:42:34 hs do dia 03/03/2020 (hora e data de Brasília). 
 
      Código de controle da certidão: 020C942154 
 
               A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pági- 
      na do CREA-GO na Internet, no endereço http://www.crea-go.org.br, item 
      Serviços -> Certidões -> Confirmação da Autenticidade da Certidão. 
   ---------------------------------- F I M ----------------------------------- 
























