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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL, DE LICITAÇÃO DA 

ADMIISTRAÇÃO DO PARANOÁ –DF 

CONTRA RAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO AO EDITAL DA CARTA CONVITE 001/2020 

 

EDITAL DE CARTA CONVITE N. º 001/2020 

PROCESSO SEI Nº 00140-00000404/2020-60 

DATA SESSÃO PÚBLICA PRESENCIAL: 20/05/2020 

HORÁRIO SESSÃO PÚBLICA: 10h00 (Horário de Brasília) 

LOCAL: ÁREA ESPECIAL PRAÇA CENTRAL, SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ 

BRASÍLIA –DF. – SALA DE REUNÃO. 

 

EDYTUDO – Comércio de Ferragens e Variedades LTDA – ME, sociedade empresaria com sede 

em Ceilândia Distrito Federal, na QI 06 lotes 46/48, setor de indústria, inscrita no CNPJ/ME nº 

10.214.272/0001-48, por seu representante legal infra-assinado, vem respeitosamente, perante 

a ilustre presença de Vossa Excelência, tempestivamente, interpor CONTRA RAZÕES face ao 

recurso apresentado pela empresa Eco Clean Containers e Caçambas Eireli - me, pelos fatos e 

fundamentos a seguir deduzidos: 

 

DOS FATOS 

 

No dia 20 de maio de 2020 às 10:20 minutos, após 10 minutos de tolerância concedido 

pelo Presidente da Comissão, foram recebidos os envelopes 1 e 2 das licitantes 

presentes, e após as documentações, do envelope 1, serem analisadas e autenticados 

pela CPL, em conformidade com o item 4.4.1.3 da Carta Convite, foram consideradas 

aptas para fase seguinte, analise das propostas de preços, as empresas: 

- JR COMÉRCIO DE VIDROS LTDA; 

- EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIDADES LTDA-ME; 

- ECO CLEAN- ME. 

 

Dado prosseguimento a licitação, acompanhado pelo Departamento jurídico desta 

Administração Regional, foram abertos simultaneamente os envelopes nº 2 das 

empresas classificadas, e após análise, as três empresas classificadas na fase anterior, 

“apresentaram Propostas Comerciais de igual teor e especificações, ao informado 

dentro do Edital CARTA CONVITE”, conforme ata de reunião página 3. 

Ao final, após apresentar a proposta mais vantajosa no valor unitário de $: 1.749,00, 

esta empresa foi declarada vencedora do certame. 

A recorrente motivou na data de 21 de maio de 2020, seu recurso com as alegações a 

seguir: 
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“Após a análise da Proposta apresentada pelos licitantes, a Comissão de Licitação 

culminou por julgar habilitada a empresa EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E 

VARIDADES LTDA, (ao arrepio) das normas Editalícias. ” 

No que se refere a documentação continua: 

“Supondo ter atendido tal exigência, a proponente EDYTUDO COMERCI DE FERRAGENS 

E VARIDADES LTDA-ME, apresentou apenas a proposta com sua descrição não 

apresentando a o Folder do material ofertado e muito menos a marca do produto. ” 

 

A empresa ECO CLEAR CONTAINERS E CAÇAMBAS EIRELI – ME, em seu recurso 

interposto, parece se perder em suas singelas e cultas palavras informando que “os atos 

praticados por esta empresa são baseados em (suposições) bem como a (atitude) da 

CPL em aceitar nossa proposta é manifestamente ilegal”. 

 

O Senhor Edmar Rodrigues, sócio majoritário, no dia 24 de julho de 2008, fundou a 

empresa Edytudo Comércio de Ferragens e Variedades Ltda-me, com o objetivo de 

oferecer soluções em produtos e serviços para seus clientes bem como se tornar 

excelência em vendas para Administração Pública por meio do sistema licitatório. No 

ano de 2009 fechamos o nosso primeiro contrato com SESI/ SENAI, e desde então já são 

11 anos vários outros contratos com a Administração Pública, através dos Processos 

Licitatórios, para o de fornecimento de diversos produtos e serviços, firmados e 

entregues em observação a todas as normas Editalícia, jamais “supondo” ou agindo de 

forma “subjetiva. 

 

Não há o que se falar em “ato manifestamente ilegal” praticados pela Comissão de 

Permanente de Licitação da Administração do Paranoá, assessorada por seu 

Departamento Jurídico, pois obedeceram integralmente ao Princípio da Vinculação ao 

instrumento convocatório, decorrente do Princípio da Legalidade bem como da 

objetividade das determinações habilitatórias, que impõe tanto o licitante como à 

Administração. 

  

A Recorrida, ora Contrarrazoante, é uma empresa séria que se preocupa em agir nos 

certames que participa em conformidade com as normas Editalícia e não 

diferentemente preparamos nossa documentação rigorosamente em conformidade 

com as exigências do edital, provando sua plena qualificação para esse certame, tendo 

sido, portanto, considerada habilitada para o fornecimento de containers de lixo 

confeccionado em aço, conforme capítulo IV que trata da DOCUMENTAÇÃO E 

HABILITAÇÃO JURÍDICA, in verbis: 
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4. 1– O processo licitatório é destinado exclusivamente a participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com Inciso I, do 

argo nº 48 da Lei Complementar nº 123/2006; 

4. 2- A participação da empresa na presente licitação implicará a 

aceitação integral dos termos desta Carta Convite e seus anexos, e da 

legislação a estes aplicáveis. 

4. 3- Além das empresas convidadas, poderão participar da presente 

licitação, quaisquer outras empresas do ramo, legalmente estabelecidas, 

que satisfaçam as condições deste Convite e seus anexos, cadastrados ou 

não, desde que manifestem interesse, com antecedência mínima de 24 

(vinte e quatro) horas da data fixada para apresentação das 

Propostas, art. 22 § 3° da Lei n° 8.666/93. 

4.3.1- Cédula de identidade dos sócios e administrador, apresentado 

documento original e cópia; 

4. 4- O envelope nº 01, relativo à documentação, deverá conter, em plena 

validade, os seguintes documentos: 

4. 4.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA 

4. 4.1.1- Comprovação de Micro-empresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

se for o caso, será por meio de declaração da Junta Comercial, ou 

declaração de faturamento ou declaração de beneficiaria do tratamento 

jurídico diferenciado de Micro-empresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

nos termos do art. 3º da lei complementar 123/2006 – 

Estatuto da Microempresa. 

4. 4.1.2- A falta da procuração não inabilita o licitante, mas seu 

representante fica impedido de se manifestar no certame, em nome do 

representado, até a obtenção desse documento; e 4. 4.1.3- Procuração, 

pública ou particular, passada pelo licitante, assinada por quem de 

direito, outorgando ao seu representante poderes para tomar as decisões 

que julgar necessárias, durante a licitação, sendo necessário o 

reconhecimento de firma no caso de procuração particular, juntamente 

com a comprovação da condição do outorgante; 

4. 4.1.4- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

4. 4.1.5- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

4. 4.1.6- Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no 
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caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

4. 4.1.7- Registro comercial, no caso de empresa individual; 

4. 4.1.8- Cédula de identidade dos sócios e administrador, apresentado 

documento original e cópia;  

4. 4.2- REGULARIDADE FISCAL TRABALHISTA 

4. 4.2.1- Prova de inscrição no cadastro de pessoa tisica – CPF dos sócios 

e administrador; 

4. 4.2.2- Prova de inscrição no CNPJ; 

4. 4.2.3- Prova de regularidade perante a Receita Federal, em plena 

validade, ou seja, Certidão Conjunta de Débitos relavos aos Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União; 

4. 4.2.4- Prova de regularidade perante a Secretaria da Fazenda do DF, 

em plena validade. Para todas as licitantes, domiciliadas, ou não, no 

Distrito Federal; 

4. 4.2.5- Para as licitantes domiciliadas fora do DF, além das certidões já 

mencionadas, deve ser apresentada também prova de regularidade com 

a Fazenda Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede, somente para 

os tributos relavos à atividade licitada; 

4. 4.2.6- Certificado de regularidade do FGTS, expedido pela CEF; 

4. 4.2.7- Prova de regularidade para com a Previdência Social, expedida 

pelo INSS; 

4. 4.2.8- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), negativa ou 

positiva com efeito de negativa, perante a Justiça do Trabalho; e 4. 4.2.9- 

As Micro-empresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que está apresente alguma restrição, sendo 

assegurado prazo de dois (2) dias úteis prorrogáveis por igual período, 

para regularização dos itens exigidos, no caso de ser declarada 

vencedora, nos termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar nº 

123/2006. 

 

4.4.3- OUTROS DOCUMENTOS 

 

4.4.3.1- O licitante deve prestar as seguintes declarações: 

a - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação (Anexo II); 

b - Declaração de Micro-empresa ou Empresa de Pequeno porte (caso 

seja) (Anexo III) (39467095); 
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c - Declaração de que não tem em seu quadro de pessoal empregado 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos 

do art. 27, V, da Lei 8.666/93, em 

 

Cumprimento ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição de 1988 (Anexo 

IX)); 

d – Declaração de conhecimento de todas as informações do edital 

(Anexo VI). 

4. 5- A não apresentação dos documentos solicitados neste Capítulo será 

motivo de inabilitação do licitante, impedindo-o de participar da fase 

subsequente desta licitação. 

 

Assim, os documentos apresentados pela nossa empresa estão em conformidade com 

o Capítulo IV desse Edital, acertadamente fomos habilitados, pela CPL, habilitados para 

participar das fases subsequentes do presente processo. 

 

Diante ao exposto, tendo em vista que atendemos a todos os requisitos exigidos no 

processo licitatório, apresentados a Administração do Paranoá, requer que seja 

indeferido o pleito do recorrente no que tange a inabilitação da Contrarrazoante. 

Por fim, caso se entenda pela manutenção do Recurso, a Vossa decisão seja 

devidamente motivada, devendo o julgador apontar os fundamentos de direito e de 

fato, conforme determinado pelo Princípio da Motivação dos Atos e Decisões 

Administrativas. 

 

 

Termo em que pede e aguarda deferimento. 

 

 

Ceilândia – DF, 26 de maio de 2020. 
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