
 

 

 

ILMO(A). SENHOR(A). PRESIDENTE OU PREGOREIRO DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA, OU A QUEM COUBER PARA A 

APRECIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PREGÃO ELETRÔNICO – PE-

06/2021-SEMECDEL. 

 

 Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO – PE-007/2021-SJP 

A BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI, empresa privada, CNPJ nº 

01.580.769/0001-99, com sede no Beco da Piedade nº 32, Bairro Reduto, Belém/PA, 

CEP 66.053-220, através de seu patrono que ao final subscreve, poderes em anexo, 

com fundamento no artigo 109, §3º da Lei 8.666/93 c/c item 14.2.3 do mencionado edital, 

vem até Vossas Senhorias, para, tempestivamente, apresentar 

 RECURSO ADMINISTRATIVO DIANTE DA DESCLASSIFICAÇÃO 

A inconsistente decisão apresentada pela comissão de licitação de São João de Pirabas, 

perante essa distinta administração. 

1 - DOS FATOS: 

Primeiramente cumpre esclarecer que a ora RECORRIDA é uma empresa 

séria e respeitada, que atua no mercado há mais de vinte e cinco anos e, que nessa 

condição que foi conquistada com muita luta e trabalho, preparou e apresentou toda 

documentação conforme solicitação do edital, comprovando assim que merece 

permanecer vencedora do certame. 

A comissão de licitação requer a desclassificação da empresa Bombons 

pelos seguintes argumentos: 

 

Alegou que segundo o subitem 17.1.3.4 b’ do edital a nossa empresa não cumpriu os 

requisitos de habilitação por deixar de apresentar a declaração do ECF – (Escrituração 

Contábil Fiscal).  



 

 

Vejamos o que fala a lei: (...) Lucro arbitrado ou lucro presumido, exceto: 1 - As pessoas 

jurídicas optantes pelo regime SIMPLES NACIONAL, de que trata a Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006. (..) 

Vale ressaltar que a nossa empresa era optante até dezembro de 2020, portanto não era 

obrigado a fazer a ECF. Tendo em vista que o nosso balanço é do ano-calendário 2020, 

quando erámos optantes pelo simples, só seremos obrigados a demostrar a nossa ECF 

para o ano-calendário 2021, e que conforme disposto no “Código Civil brasileiro (art. 

1078, inciso I), o balanço patrimonial deve ser fechado ao término de cada exercício 

social e apresentado até o quarto mês seguinte”, ou seja, só precisaríamos apresentar a 

ECF para o ano de 2022. 

Conforme demonstração abaixo, podemos observar a consulta datada do dia 

09/09/2020, quando erámos optantes pelo simples^: (deixaremos a imagem sem 

recortes): 

 

 

 

Agora vejamos outra declaração de optantes pelo simples nacional, datado de 

01/12/2020: 



 

 

 

 

AGORA UMA CONSULTA MAIS RECENTE PARA O SEIMPLES, DATADA EM 

22/04/2020: 

 

 



 

 

Diante dos fatos antepostos, podemos observar que a empresa BOM BONS E 

DESCARTÁVEIS EIRELI, não tinha como apresentar a ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

FISCAL, tendo em vista o Balanço vigente ser do ano-calendário em que a empresa era 

optante pelo simples nacional, não sendo obrigada a apresentação de tal declaração. 

3 – DO PROVIMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ADMINISTRATIVO.  

Com base em todas as provas apresentadas por nossa empresa, pedimos 

que seja revisada a nossa desclassificação e que seja voltado a fase do pregão para a 

proposta mais vantajosa apresentada por nossa empresa. 

Além disso, a nossa empresa cumpriu com todos os requisitos de 

habilitação previstos no edital e faltou somente com essa incógnita da ECF (Escrituração 

Contábil Fiscal). 

Diante do exposto, resta mais do que evidenciado que não merece 

provimento a decisão da comissão de licitação da prefeitura municipal de São João de 

Pirabas, pelo que roga-se pela manutenção da decisão que habilitou e classificou a 

empresa BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI. 

4 - DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 A licitação é um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos 

sucessivos e coordenados, voltada, de um lado, a atender ao interesse público e, de 

outro, a garantir a legalidade, de modo que os licitantes possam disputar entre si, a 

participação em contratações que as pessoas jurídicas de direito público entendam 

realizar com os particulares. 

Convém mencionar também o Princípio da razoabilidade administrativa ou 

proporcionalidade, como denominam alguns autores. A este respeito temos nas palavras 

de Marçal Justem Filho: 

 “O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das 

competências públicas, proibindo o excesso. A medida do limite é a 

salvaguarda dos interesses públicos e privados em jogo. Incube ao 

estado adotar a medida menos danosa possível, através da 

compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se 



 

 

pretende proteger. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade 

acarretam a impossibilidade de impor consequências de severidade 

incompatível com a irrelevância de defeitos.” (In: Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos. 5ª edição - São Paulo - Dialética, 

1998.) (grifo nosso) 

 A própria Constituição Federal limitou as exigências desnecessárias: 

   “ Art. 37 [...] 

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. ” 

(grifo nosso) 

  

Outrossim, temos que no julgamento da documentação, a Administração 

deve proceder a verificação do seu conteúdo nos aspectos pertinentes aos quesitos 

técnicos mínimos exigidos e imprescindíveis à execução de contrato futuro. 

 Perante tal norma jurídica, o Ilustre doutrinador Jessé Torres nos ensina: 

“Conquanto a norma trate da hipótese como faculdade, recomendar-se-ia à 

Administração que sempre promovesse a diligência esclarecedora ou complementar 

quando a falta ou irregularidade decorresse de razoável incompreensão” (In Comentários 

à Lei de Licitações e Contratações da Administração Pública). 

Portanto o processo licitatório está ocorrendo de forma regular e de acordo 

com os princípios constitucionais e com a legislação pátria, devendo permanecer 

inalterada a decisão que declarou a classificação da empresa BOM BONS E 

DESCARTÁVEIS EIRELI. 

6 - DOS REQUERIMENTOS FINAIS. 



 

 

 

Considerando que o procedimento licitatório na fase de habilitação obedece 

a todos os requisitos legais e fora realizada de forma transparente e a análise documental 

foi feita de maneira correta, resguardando o caráter isonômico do procedimento, 

respeitando os Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade 

Administrativa, e da Supremacia do Poder Público, devendo ser revisada a decisão, 

conforme exaustivamente demonstrado nestas contrarrazões.  

 E, diante de todo o exposto requer a V. Sas. que seja julgado 

procedente os termos da peça recursal, dando, assim, continuidade ao 

procedimento licitatório. 

     

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Belém/PA, 09 de julho de 2021. 
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