
 

 

 

ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO OU QUEM LHE FAÇA AS VEZES NA GRAMADOTUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2022 

 

 

A empresa BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., inscrita no CNPJ nº 16.814.330/0001-50, com 

sede na Av. Plinio de Castro Prado, nº 288, sala 105, Jd. Palma Travassos, Ribeirão Preto/SP, CEP 14091-170, 

por seu representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, interpor 

CONTRARRAZÕES DE RECURSO, conforme abaixo passa a expor: 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

Nos termos do informado como prazo via chat do portalcompraspublicas.br, foi dado o prazo até dia 

14/07/2022, às 17:45, para apresentação do mesmo, assim as presentes razões são tempestivas. 

 

PRELIMINARMENTE 

Antes de adentarmos ao mérito, após uma análise da documentação apresentada pela empresa 

GETNET (doravante recorrente), encontramos uma séria falha que inviabiliza todas as manifestações feitas 

por elas, conforme passaremos a explanar abaixo: 

 

DA AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA OUTORGA DO MANDATO 



 

O edital, assim como na vida civil, exige que caso a empresa for representada por procurador, esta 

deverá juntar à procuração, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, comprovando assim que quem de 

fato outorgou o mandato possui poderes para tal. 

 

Vejamos o que e como consta nos documentos acostados ao processo pela ora recorrente: 

 

 

 

 



 

 

No paragrafo segundo, é exigido que para outorga de procurações, a empresa deverá ser representada 

por DOIS diretores em conjunto. 

 

E assim dispõe a procuração acostada: 

 



 

 

Muito embora, exista uma procuração que outorgou poderes para o Srs. Silas e Gustavo, que 

assinaram declarações e proposta final respectivamente, esta não veio acompanhada da ATA DE ELEIÇÃO DA 

DIRETORIA, e por este motivo deve ser invalidado toda e qualquer manifestação da GETNET, pois além de não 

comprovar que quem outorgou os poderes o pode fazer, também foi omissa quanto aos termos do edital, 

vejamos: 

 

Assim descreve o edital, sobre procurações e contrato social: 



b.1) Caso a empresa esteja representada por procurador, para que possua 

validade neste processo licitatório, a procuração deverá ser enviada junto do 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

 

Já em outro ponto assim traz o edital: 

 

7.3.1. Habilitação jurídica  

(...) 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual, cópia do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de Sociedade Anônima 

ou Associação Civil, estatuto da empresa, acompanhada da ata de eleição dos 

atuais diretores. Para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir.   

 

Notem que para ter validade a procuração emanada por pessoa jurídica de direito privada, deve vir 

acompanhada, no caso em tela, da ata da eleição da diretoria, ou seja, deve o outorgado comprovar que quem 

o outorgou possua capacidade para tal. 

No caso em tela, a empresa GETNET não logrou êxito em enviar documento hábil que comprove os 

poderes dos outorgantes. 

 

Assim, desde já pedimos a desclassificação da empresa e de todos os atos praticados por ela, por falta 

de comprovação de poderes para tal.  

 

Vejamos o que diz sobre esse tocante o Código Civil: 

 

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem 

poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram 

praticados, salvo se este os ratificar. 

 

Assim, se faz necessário a anulação de todos os atos praticados, pois não fora comprovado que a 

outorga ocorreu conforme a LEI, contrato social e Edital. 



 

DO MÉRITO 

 

A ora recorrente, alega em breve síntese que: 

 

Houve um excesso de formalismo por parte da comissão, pois poderia, ao seu ver, a comissão proceder 

com a diligência à fins de complementar a instrução, alegando para tal que, a Lei 8666/93 e demais correlatas, 

permitem essa diligência. 

 

Acostou em seu recurso, o § 3º do art. 43 da Lei 8666/93 e §3º do art. 26 do Decreto Federal 5450/05 

e diversos julgados. 

 

Entretanto, não assiste razão a ora recorrente, pois com uma leitura simples dos artigos por ela 

mencionados, percebe-se que há uma vedação EXPLICITA que a ora recorrente não deve ter se atentado, 

vejamos: 

 

§3º art. 43 Lei 8666/93: 

 

§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar 

a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

Já no outro artigo trazido a baila, deve-se FRISAR QUE ESTE FORA REVOGADO, pelo decreto 

10024/2019, e, portanto, totalmente ineficaz ao ato. 

 

Por mero amor ao debate transcreveremos o artigo citado na peça e sua contrapartida no decreto 

10024/2019 (art. 47): 

 

§ 3º No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos 

e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata 

e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação 

e classificação 

 



Art. 47.  O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 

registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, 

de 29 de janeiro de 1999. 

 

Ora, incluir um NOVO documento que deveria já ter sido lançado no sistema, é ir contra tais artigos, 

pois são claros os artigos “vedada a inclusão posterior de documento” e “falhas que não alterem a substância 

das propostas, dos documentos” 

 

Assim, o pregoeiro amparado por tais artigos, assim descreveu no chat a inabilitação: 

: Após análise da documentação apresentada pela empresa GETNET 

ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A foi constatado o 

seguinte problema: - Certidão negativa de débitos junto a Fazenda Estadual. 

Conforme Guia do Usuário, o interessado poderá solicitar a expedição de 

certidão negativa de débitos Inscritos na dívida ativa, para participação em 

licitação pública, para simples conferência ou para outra finalidade, com 

efeitos de Atestar a Regularidade do requerente perante a Fazenda do Estado 

de São Paulo (Portaria CAT 20, de 01/04/1998). Portaria CAT nº 20/1998, Art. 

1º O interessado poderá solicitar a expedição de certidão negativa nos 

seguintes casos: I - Para participação em licitação pública; `PAR` 1º - Na 

hipótese do inciso I, serão pesquisados e informados somente os débitos 

inscritos na dívida ativa. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por 

descumprimento das exigências editalícias. 

 

Denota-se muito esmero por parte da comissão, que embasou sua decisão CORRETAMENTE, na 

própria portaria que permitiu que os interessados em participar de licitações, pudessem fazer a emissão da 

DIVIDA ATIVA, sendo que fica claro na portaria CAT informada que para participar de licitações É ESSA 

CERTIDÃO QUE DEVERIA SER APRESENTADA para comprovação da regularidade fiscal e não a que fora juntada. 

 

Assim, não assiste nenhuma razão a ora recorrente, pois esta, sabendo (e possuindo) essa certidão 

não o fez em momento oportuno, e não contente com o resultado de sua própria omissão apresentou o 

recurso. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm


 

Como salienta Jessé Torres (2009, p. 526) a proibição de serem aceitos posteriormente respeita o 

direito dos demais licitantes ao processamento do certame de acordo com as exigências do edital. Então, a 

comissão de licitação ou o pregoeiro estão proibidos de ordenar diligências que tenham como finalidade a 

inclusão de documentação que deveria acompanhar a proposta.  

 

O TCU segue a mesma linha Acórdão 220/2007- Plenário. “Também contraria o § 3º do mesmo artigo, 

pois aceita a inclusão posterior de documentos e informações que deveriam constar originariamente da 

proposta, uma vez que a conformidade desses documentos e informações com os requisitos do edital são 

considerados para a classificação da proposta (habilitação). 

 

Cumpre destacar que o DOCUMENTO APRESENTADO no momento oportuno NÃO CUMPRE COM O 

EDITAL, pois para tal seria necessário a juntada da CERTIDÃO DA DIVIDA ATIVA, conforme portaria CAT 20/98. 

 

Deste modo, aqui não se trata de complementação de alguma informação, e sim a inserção de 

documento NOVO já que por total OMISSÃO DE INFORMAÇÕES os documentos acostados não comprovam a 

regularidade fiscal. E sendo assim, acertada a decisão da comissão. 

 

PEDIDO 

 

Requer que seja acolhido o presente RECURSO por ser TEMPESTIVO.  

E pelas razões de fato e de direto apresentadas, VEM REQUERER: 

Que a preliminar de ausência de comprovação de poderes seja acolhida, e todos os atos praticados 

sejam invalidados, pois são nulos de pleno direito. 

 NO MÉRITO QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PRESENTE RECURSO, mantendo-se a empresa 

GETNET inabilitada. 

 

Termos em que pede e espera pelo deferimento. 

 

Rib Preto/SP, 14 de julho de 2022. 

 

BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 

CNPJ nº.: 16.814.330/0001-50 
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