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AO ILUSTRISSIMA PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO-GOIÁS 
 
 
PREGÃO ELETRONICO: 021/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 8704/2022 
 
 
 
 
 
 

Q CARD CARTAO EIRELI, empresa privada, inscrita no CNPJ n: 19.616.565/0001-26, 
com sede na Rua Herculano Costa, n 46, Centro, no Município de Quirinópolis, Estado de Goiás, CEP: 
75.860-000, vem apresentar a presente  

 
CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

 
Em face do recurso apresentado pela empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA, CNPJ n: 05.340.639/0001-30, com sede na Rua Calçada Canopo, 11-2 andar, 
sala-03 Centro de apoio II, Alphaville-Santana de Parnaiba- SP. 

 
 

1. DA TEMPESTIVIDADE.  
 

Em conformidade com o item 11.11.4, a apresentação das presentes razões é tempestiva, 

por estarem dentro do prazo de 03 (três) dias contados do termino do prazo do recorrente, sendo 

entregue no dia 08/06/2022 com a intimação por edital realizada somente no dia 09/06/2022, por ser 

entregue as razões no dia 13/06/2022. Portanto, tempestiva a sua interposição.  

 

 

2. DO RESUMO DOS FATOS  

 

Trata-se de um processo licitatório instaurado pela Prefeitura Municipal de São 

Simão-Goiás, edital sob número 021/2022 na modalidade de pregão eletrônico.  
 

No dia 03/06/2022 as 09:00 H demos inicio ao pregão onde a empresa Q CARD 

CARTÃO EIRELI ofertou o melhor lance sendo declarada habilitada e campeã.  

 

Diante do exposto, registrada a intenção de recurso e acatada a referida manifestação, 

a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ora 

recorrente, vem apresentar suas alegações para ao final pleitear pela desclassificação e 
inabilitação da empresa Q CARD CARTÃO EIRELI.  

 

Alega que houve vícios que supostamente impossibilitam a consagração da decisão 

recorria e adjudicação do objeto da licitação pela empresa vencedora.  
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3. DA SUPOSTA FALTA DE QUALIFICAÇÃO TECNICA 

 
Alega a empresa recorrente que a empresa Q CARD CARTÃO EIRELI não comprova 

sua qualificação técnica, o que não merece prosperar pelos motivos seguir a expor.  
 
O referido edital em seu item 9.2.10 e seguintes regula da seguinte forma:  
 

9.2.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

9.2.10.1 - Comprovação, através de atestado ou declaração de capacidade técnica 
emitido por empresa pública ou privada em papel timbrado, constando todos os dados 
da empresa emitente, período em que a licitante participante forneceu o objeto 
semelhante ao licitado, numeração do contrato que originou a determinada capacidade 
técnica, quantidades e prazo, que permitam o ajuizamento da capacidade de 
atendimento e se foi satisfatório seu cumprimento;  

9.2.10.2. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos 
apresentados apurada pelo (a) Pregoeiro (a), mediante simples conferência ou 
diligência, implicará na inabilitação da respectiva licitante e envio dos documentos para 
o M.P.G.O (Ministério Público de Goiás), para apuração, se possível, de prática 
delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal 8.666/93;  

   

  Assim, a empresa Q CARD CARTÃO EIRELI, apresentou os seguintes atestados:  
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Ilustre pregoeiro, mais uma vez a empresa recorrente tenta tumultuar o pregão protocolando 

recursos infundados com argumentos que não condizem com a verdade. Como podemos analisar o 

atestado apresentado pela empresa Q CARD CARTÃO EIRELI, cumpre perfeitamente com todas as 

exigências apresentadas em edita  

Ilustre pregoeira(o), a titulo de informação, a referido contrato foi cumprido de forma 

exemplar, legal, moral, que até mesmo o município aditivou o contrato por mais um ano, teria mesmo o 

serviço não sido prestado com excelência?   

Diante de todo o exposto, requer a devida habilitação, e adjudicação do referido item. 

 

4. DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DETALHADA NA PROPOSTA 
 
 

Ilustre Pregoeira(o) mais uma vez a empresa recorrente apresenta argumentos 
infundados e que faltam com a verdade. Vejamos.  

 
O item 5, 5.1, regula como a proposta de preço devera ser apresentada.  Desta forma 

regula:  
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema 
(https://licitanet.com.br/), concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO 
exigidos no edital, proposta com a “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
OFERTADO”, incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O 
SISTEMA), até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, 
exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a etapa de envio dessa documentação;  

Assim a empresa Q CARD CARTÃO CADASTROU SUA PRPOSTA, Vejamos: 
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Ora excelência a empresa ora recorrente apresentou proposta de preço 
exclusivamente pelo sistema bem como contendo todas as informações devidas e exigidas pelo 
edital, como poderia a mesmo ser inabilitada?  

 
Conforme ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA, em seu item 6.2 a mesma nos 

informa uma planilha estimada dos valores para contratação. Vejamos.  
 

 
 
 
Assim, nossa proposta de preço apresentou itens semelhantes, visando a maior 

transparência e conformidade com o processo.  
 

 
 
 
Ilustre pregoeira(o) nossa proposta foi enviada via sistema contendo todas as 

informações necessárias e exigidas pelo edital.  
   

Podemos observar que a empresa Q CARD CARTÃO EIRELI cumpriu os com todos 
os requisitos estabelecidos no edital, sendo devida a sua habilitação.  

 
 
5. DA SUPREMACIA DO INTERESSSE PUBLICO-RAZOABILIDADE NAS 
REGRAS DO EDITAL-EXCESSO DE FORMALISMO.  

 

A finalidade da licitação, como referido é a de viabilizar a escolha da proposta mais vantajosa, 

o que deve ser ponderado em contraponto ao rigorismo exacerbado e preciosismo no julgamento.  
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Afinal, considerando que a finalidade da licitação publica de obtenção da melhor posposta é 

atingida com a empresa Q CARD CARTÃO EIRELI, há grave inobservância ao principio da 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE com a sua exclusão, conforme destaca a doutrina:  

 
‘Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que se inter-relacionam, cuida da 

necessidade de o administrador aplicar medidas adequadas aos objetivos a serem 

alcançados. De fato, os efeitos e consequência do ato administrativo adotado devem ser 

proposicionais ao fim visado pela administração, sem trazer prejuízo desnecessários aos 

direitos dos indivíduos envolvidos e a coletividade’ 

(SOUZA, Alica Ribeiro de . Processo Administrativo do concurso publico. JHMIZUNO. P. 

74) 

 

Portanto, considerando que a empresa atende perfeitamente a qualificação jurídica, 

econômica, técnica, e todas as demais exigidas em edital, bem como sua proposta ofertada foi a melhor 

apresentada, requer o recebimento da presente contrarrazão com a sua imediata habilitação.  

 

 

6. DOS PEDIDOS 

 
Conforme fatos e argumentos apresentados nesta CONTRARRAZÕES 
RECURSAIS, solicitamos como lidima justiça que:  
 

a) A peça recursal da recorrente seja reconhecida para no mérito ser INDEFERIDA 

INTEGRALMENTE, pelas razões e fundamentos exposto; 

 

b) Seja mantida a decisão da Doutra Pregoeira, declarando a habilitação da empresa Q CARD 

CARTÃO EIRELI, conforme motivos já explanados.  

 
c) Caso a Doutra Pregoeira opte por não manter tal decisão, REQUEREMOS que, com fulcro no Art. 

9 da Lei 10.520/2002 C/C Art. 109, III, 4, da Lei 8666/93, e no principio do Duplo Gral de 

Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por autoridades superior competente.  

 

 
Nestes termos, pede deferimento.  
 
 
 
Quirinópolis 13 junho 2022 

              
 

MARCELOFREITAS DE LIMA 
RG n° 4067149 DGPC/GO 
CPF n° 929.814.531-49 
Q CARD CARTAO EIRELI  
CNPJ n° 19.616.565/0001-26 
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