
 
EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRÔNICO 

50/2021 DO MUNICÍPIO DE AGUDO – RIO GRANDE DO SUL  

 

 

 

 

ORBITAE DIAGNÓSTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o número 11.162.384/0001-65, localizada em Rua Tomé de Souza, número 67, sala 

601, Bairro Funcionários – Belo Horizonte, com endereço eletrônico 

Marcelo@orbitae.com.br, vem, nos autos do Recurso Administrativo interposto pela 

empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, por meio de seu representante legal o Sr. 

Marcelo Duarte Carvalho de Oliveira, apresentar suas  

 

CONTRARRAZÕES 

 

Ao referido recurso, com fulcro nas orientações contidas no capítulo 13 do edital de 

licitação na modalidade de pregão eletrônico número 50/2021, pelos seguintes fatos e 

fundamentos de direito.  

 

I. DA TEMPESTIVIDADE  

 

A intimação da Recorrida para apresentação das contrarrazões ao recurso 

administrativo interposto pela empresa CEPALAB foi definido para o dia 16 de 

novembro de 2021, portanto, nos termos do artigo 13 do edital 50/2021, tem-se como 

tempestivo.  
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II. BREVE SÍNTESE DAS RAZÕES RECURSAIS  

 

Cuida-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa CEPALAB 

referente à licitação nº 50/2021, realizado na modalidade de pregão eletrônico pelo 

Município de Agudo - RS, através do Portal de Compras Públicas e conduzido pela 

Pregoeira Sra. Clair Lisandra Wilhelm.  

 

Em sede recursal, a Recorrente limitou-se a alegar que a Recorrida não 

pode ser mais enquadrada como ME, considerando o seu faturamento no exercício 

fiscal anterior. Em razão desta mudança, pugna pela sua desclassificação no certame 

em decorrência do não atendimento aos requisitos obrigatórios previstos no edital.  

 

III. DA BOA-FÉ DA EMPRESA ORBITAE DIAGNÓSTICOS  

 

Inicialmente, cumpre destacar que a Recorrida jamais se utilizou de meios 

ardilosos ou de simulação de qualquer natureza para obter vantagem indevida no 

processo licitatório ou praticar fraude de qualquer natureza, ao contrário do que 

sustenta a Recorrente em suas razões recursais.  

 

Com efeito, diante da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CR/88), a má-fé 

precisa ser cabalmente PROVADA, tal como é previsto também nos arts. 2º e 3º da Lei 

13.874/2019:  

 

“Art. 2º  São princípios que norteiam o disposto nesta Lei: 

 (...)  

II - a boa-fé do particular perante o poder público;”  

“Art. 3º  São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais 

para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, 



 
observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição 

Federal:  

(...)  

V - gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da 

atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do 

direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de 

forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa 

disposição legal em contrário;” 

 

Esse singelo esclarecimento, quiçá desnecessário, torna-se prudente para 

julgamento do recurso ora respondido.  

 

No presente caso, constata-se que, foi oportunizada a empresa, ora 

recorrida, possibilidade de apresentar lance de desempate com base na Lei 

Complementar nº 123/2016. 

 

Findado o certame, causou estranheza quando, em sede de intenção 

recursal a empresa Recorrente alegou o desenquadramento da empresa, a qual não 

poderia ser beneficiada pela Lei acima mencionada, fato então desconhecido.  

 

Comprova-se, diante de toda a documentação apresentada em sede de 

habilitação, total desconhecimento de tal fato, o que pode ser observado em 

documentos recentes e emitidos em sites oficiais, que demonstra sua idoneidade e 

ausência de qualquer comportamento que tivesse o objetivo de ocultar ou manipular 

alguma informação. 

 

No entanto, como de fato jamais houve intenção de agir de forma 

fraudulenta, a empresa prontamente abriu diligências para que a contabilidade 

procedesse à consulta e eventual regularização de tal fato ao órgão competente. 

Demonstrando novamente, o comprometimento com todo o certame licitatório.  

 



 
Outro fato relevante e que se demonstra a nítida intenção protelatória 

deve-se ao fato que, compete a Receita Federal fiscalizar tais atividades, fato, 

amplamente comprovado pela Lei Complementar 123 de 2006, notadamente em seu 

artigo 33, in verbis:  

 

Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações 

principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a 

ocorrência das hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar 

é da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de 

Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do 

estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na 

competência tributária municipal, a competência será também do 

respectivo Município. 

 

Portanto, o suposto desenquadramento será sim verificado, porém perante 

a administração tributária a qual a obrigação deve ser cumprida. 

 

Há que se considerar, que o desenquadramento pode ocorrer sim, porém, 

a informação pode facilmente passar despercebida, podendo ser levada a erro, no 

entanto determinada conduta é diversa de “má-fé”, sendo necessário que, no caso 

concreto exista COMPROVADA vantagem, notadamente de caráter econômico. 

 

Insta salientar que, se tal alegação fosse verdadeira, a multa decorrente de 

tal inadimplemento superaria CONSIDERAVELMENTE o valor arrematado no presente 

certame licitatório. Então, estaríamos de fato, diante de má-fé? De vantagem 

indevida?  

 

A empresa atua em licitações fornecendo com qualidade e excelência seu 

trabalho a diversos órgãos, e jamais praticou qualquer ato que pudesse ser classificado 

como doloso, atuando em conformidade com o que rege o processo licitatório. 

 

 



 
V.  CONCLUSÃO  

 

Em razão do exposto e das reiteradas tentativas frustradas de prejudicar o 

licitante, pugna a Recorrida pelo indeferimento do recurso interposto.  

 

Nestes termos, 

 

Pede-se deferimento.  

 

Belo Horizonte/MG, 16 de novembro de 2021.  

 

 

 

 

MARCELO DUARTE CARVALHO DE SILVEIRA 

CFP: ° 059.441.516-09 

SÓCIO – REPRESENTANTE LEGAL 

 

MONIQUE JUNKES VENTURA- ASSESSORA DE LICITAÇÕES  


