
  

HEUSTRISSIMO PREGOEIRO MUNICIPAL DA FACLLDADE DE 
DIREIEO DE SAO BERNARDO DO CAMPOSP 

ASERIS TECNOLOGIA LEDA. ME. pessoa ruridiea de direito 
privade, com sede na Rua Desembargador Fltseu Guilherme, 282 8” Andar, Conjuntos 1 e 

82. CEP D40O04-030 Sio Paule/SP. e mscnta no Cadastm Nacwnal de Pessoas Juridicss da 

Mipisterio da Fazemda sol pm" 32 Vd TUE OOOT-ID. Da tepresentada por sen diretor, 

VLADIMIR GUTIERREZ. brasdeuu. tasadu, empresire, portador da Cédula de 

Ideptidade ROG n" 13 83H98 SSP/SP, inscrto ne CPEME sob o n USg 6% 9338-d3, vem 

merpor Recurso Administrative em Face da deersde gue determmou sua deselassilicarde 

da Pregio Preseneial nm” B2021, PROCESSO DE COMPRA LOU SERVIO N 

GAY, pelos mores de faro s de direite abatXo eXpostes. 

Retguer o proeessamermo da Present EEUE). CD SUA rEMEEsa # 

sutondade superior. para gue prooeda se su ulgamene 

Termos em oe. 

Pede deleramente. 

Sa Paulo, UI de dezembro de 2E 

N. LIDA 

VLADEMIR GUBEERREZ 
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ILUSTRISSIMO PREGOEIRO MUNICIPAL DA FACULDADE DE 
DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPOISP 

ASURIS TECNOLOGIA LTDA.- ME, pessoa juridica de direito 

privado, com sede na Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 282 $* Andar, Conjuntos 81 e 

82, CEP 04004-030 $êo Paulo/SP, & inserita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do 

Ministério da Fazenda sob o n.” 32.994 798/0001-20, ora representada por seu diretor, 

VLADIMIR GUTIERREZ, brasileiro, casado, empresêrio, portador da Cédula de 

Identidade RG n" 13.831498 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o m 059.365 9338-43, vem 

interpor Recurso Administrativo em face da decisêo gue determinou sua desclassificacêo 

do Pregia Preseneial nm” 8/2021, PROCESS$O DE COMPRA E/OU SERVICO N" 

61/2021, pelos motivos de fato e de direito abaixo expostos. 

Reguer o processamento do presente recurso, com sua remessa 4 

autoridade superior, para due proceda ao seu jul gamentu. 

Termas em gue, 

Pede deferimento. 

Sao Paula, D1 de dezembro de 2021. 

  

VLABIMIR GUTIERREZ.



RAZOES DE RECURSO ADMINISTRATIVO EM PREGAO PRESENCIAL 

Ref. Pregio Presencial n" $8/2021 - PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO N" 

6L2021 

Recorrente: ASURIS TECNOLOGIA LTDA 

ILUSTRISSIMO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO 

Data mdxima venia, o presente recurso haverd de ser conhecido e, 

ao final, provido, para gue a decisio ora vergastada seja reformada, conforme serd 

demonstrado nos tépicos gue adiante, haja vista gue a decis&io do IImo. Pregoeiro, o foi 

eguivocada, merecendo os devidos reparos. 

1- PREMILIMINARMENTE 

Cumpre esclarecer, inicialmente, gue o recorrente manilestou sua 

intencio de recorrer ao final da sessêo de classificacia e habilitagio, conforme se depreende 

da respectiva ala, cumprindo o gue prevé a clausula 8.5 do Pregdo Presencial m $/2021, 

conforme abaixo indicado: 

  

B.5. Dos atos da Pregoeira cabera recurso, a ser interposto par mala de manilestagan verbal 

imediata na sessêo piblica, com registio em ata da sintese da intenc&o, abrindo-se enlao o 
prazo de 3 (trés) dias. contados do dia subseguente em aue houver expediente na Faculdade, 
para a apresentar&o das razées por malo de memoriais, licando as demais licilantes, desde 
logo, intimadas a apresentar contrarrazêes, em igual periodo. gus correrê a partir da término 

dr prazo da recorente, sendo-lhes assegurado o direilo de vlsta dos aulos,       
TH - DOS FATOS 

No dia 26 de novembro de 2021 ds #h#]min, no Auditério Prof. Dr. 

Affonso Insuela Pereira da Faculdade de Direito de So Bemardo do Campo, situado na Rua 

Java n" 425, Jardim do Mar, Sio Bernardo do Campo — SP, foi realizada a modalidade de 

licitacio denominada PREGAO PRESENCIAL, da tipo MENOR PRECO, tendo como 

G),



critério de julgamento o menor prego GLOBAL, por execugio indireta, sob o regime de 

empreitada por preco unitêrio. 

O objeto do certame era de acordo com o item 1.1. a contratagdo de 

empresa especializada na prestagio de serviros de suporte técnico em Tecnologia da 

Informacëo com formecimento de mao de obra terceirizada, para a Faculdade de Direito de 

So Berardo do Campa. 

O recorrente na data marcada, atendeu as condicêes de participacdo 

deseritas na Cldusula 2 € subitens, mormente guanto a proposta comercial & os documentos 

habilitatérios. contudo. foi deelarada inabilitada em razio da ausência de apresentacio 

da Certidao de Regularidade de Débito com a Fazenda Municipal de Sêu Paulo, 

conforme se confere na Ata da sessêo publica em anexo. 

HI — DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS 

a) Da declaracdio de cumprimento dos reguisitos de habilitacdo no 

pregao presencial - VIOLACAO DO PRICIPIO DA IGUALDADE —-ISONOMIA ENTRE 

OS PARTICIPANTES 

A decisio de desclassificacfio tomada pelo pregoeiro nio merece 

prosperar, vejamos: 

Por proëmio, registra-se gue o lance da recorrente foi de R$ 

|.825.000.00 (hum milhêo oitocentos e vinte cinco mil reais), éndguanto due o da empresa 

TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LIDA, foi de R$ 1.830.000,00 (hum mulhaa 

oitocentos e trinta mil reais), ou seja. uma diferenta de R$ 60.000,00 (scssenta mil reais) gue 

poderiam ser economizados anualmente pelo errio. 

A Lei do Prego prevé gue tal modalidade licitatéria tem uma fase 

preparatéria (art. 3%) e uma fase externma (art. 4%). Assim, o art. 4", ie. VII, da Lei 

10. S20/2002 (Lei do Pregio), dispêe gue: 

Art. 4”. A fase externa do pregio serd iniciada com a convocagëio dos 

interessados e observard as seguintes regras: 

[] 

VII - aberta a sessio, OS interessados Ou seus representantes, 

apresentariio derlaracio dando ciëncia de gue cumprem 

plenamente os reguisitos de habilitacio e emtregarin os 

envelopes contendo a indicacio do objeto e do preco ofereeidos, 
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procedendo-se 4 sua imediata aberlura e & verificasfo da 

conformidade das propostas com 0s reguisitos estabelecidos no 

instrumento convocatêrio; 

No caso em apreco, como hase no item 5.2.1 letra “Cc”, a recorrente 

reguereu a concessio de prazo suplementar para a apresentac4o da Certidda Conjunta de 

Deébitos de Tributos Mobiliërios junto a Prefeitura do Municipio de $&o Paulo, haja vista gue 

restou impossibilidade de sua emissio para apresentacfio no dia do certame, em razdo de 

uma instabilidade no sistema. 

  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarguia Murucipal 

PARGGESED DE COMPRA EDU SERVMG AF ELADZT 

b) Para participar desie Pregêc, as microempresas a ampresas da peguano parte dever&o 
apresentar toda a documentagêo exigida para comprovar a regularidade liscal e trabalhista, | 

ainda gus a mesma apresenle alguma restricao;, 

c) Havenda alguma restricAo nos documentos da regularidade fiscal e/ou tabalhista, serê 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a regularlzatén da documantaGëo, cujo termo 
invrial Coresponrdera an momento em gus a proponente for declarada vencedora da lcitacan, 

prormagavels por igual period, a critêrio da Faruldade; 

d) A nêo regularizacBo da documentag&o. no prazo previsto na letra *c”, implicarê decadênria 
do direito & contratacêo, sem prelulzo das sancêes previstas no artige B1 da Lel Federal n? 
B 6656/83, procedendo-se & comvorcarën das liclianles remanescentes, nos temos do artigo 

4, incisa XI, da Lei n 10.520/2002;   
  

Vale gizar gue a recorrente comprovou a condigdo de microempresa, 

através de documentac&o vêlida. 

Pois bem. se havenda restricdo nos documentos de regularidade 

fiscal era possivel a concessio de prazo de 05 (cinco) dias para a regularizagdo tardia, no 

caso em tela, embora nio houvesse gualguer restricdo na (Certidio da ASURIS 

TECNOLOGIA LTDA-ME, era necessirio a concessio do prazo suplementar para a 

apresentacëo da Certidia Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliërios junto a Prefeitura do 

Municipio de $&do Paulo. 

Ante a inexistência de gualguer restricdo correlata a regularidade 

fiscal e trabalhista, nio foi feito nenhum apontamento neste sentido na Declaracdo de 

Habilitag&o.



E defeso tanto & Administracëio guanto aos seus agentes afastarem- 
se das disposicêes contidas no edital, seja a gue pretexto for, sob pena de vulnerar principios 

administrativos. 

O Principio da Isonomia, conhecido também como Principio da 

Impessoalidade ou Principio da |gualdade esta registrado na Constituicao Federal: 

Artigo 5%: Todos sio iguais perante a lei, sem distincdo de gualguer 

natureza, varantindo-se aos brasileiros & aos estrangeiras residentes 

no Pais a inviolabilidade do direito & vida, & liberdade, a igualdade, 

A seguranga e 4 propriedade [...]” 

Atigo 37: A Administracio Publica direta e indireta de gualguer dos 

Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e das Municipios 

obedecerd aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiëncia [...]”. 

Isto posto, nota-se a presenta e& a importincia do Principro da 

Isonomia no Direito Administrativa pois estê diretamente relacionado com a finalidade 

pablica, a gual conduz a atividade administrativa. 

De fato. nio houve a juntada da mdigitada Certidio, no entanto, 

impende considerar a Apresentacdo de menor valor da recorrente, a Declaracdo de 

Habilitacio e Comprovacio da Condicêo de Micraempresa, Empresa de Pegueno Porte e, 

ainda a Declaracio de Habilitaciio. 

A previsêo de prazo dilatêrio contida na letra “c” do item 5.2.1, para 

os casos em gue haja alguma restricêo nos documentos de regularidade fiscal e/ou 

trabalhista, deveria ter sido aplicada a situagëo da recorrente, mas nio o sendo, feriu os 

principios da igualdade e impessoalidade. 

Ainda, corroborando com a tese ora apresentada, em recente decisdo 

o TCU emitiu o Acêrddo n. 1211/2021-P, com a seguinte ementa: 

“Admitir a juntada de documentos gue apenas venham a atestar 

condicio pré-existente a abertura da sessio publica do certame nio 

fere os principios da isonomia e igualdade entre as licitantes € 0 

oposto, ou seja, a desclassificacfio do lieitante, sem due Ihe seja 

conferida oportunidade para sanear os seus documentos de 

habilitacio e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado da 

interesse puiblico. com a prevalência do processo (meio) sobre o 

resultado almejado (fim). 

mm”



A desclassificacio da recorrente, sem gue he Tosse conferida 

oportunidade para sanear o tinico documento pendente de habilitar&o, resultou em objetivo 

dissociado do interesse publica. 

Destarte, a isonomia é o principio gue deve prevalecer sobre todus 

os outros principios norteador das licitacëes publicas. 

Diante do exposto, e, considerando as provas inguestiondveis de gue 

os documentos de habilitac&o da recorrente estavam regulares, bem como da possiblidade 

de concessia de prazo suplementar para apresentacio da regularidade da Certid&o Conjunta 

de Débitos de Tributos Mobilidrios, e, ainda dos indicivs gue apontam para irregularidades 

na conducëio do certame, é medida de rigor a retificag&o da decisio recorrida, habilitando-se 

a empresa ASURIS TECNOLOGIA LTDA-ME como vencedora do certame, gue além de 

ser especialista no objeto do pregiio, teve preto inferior 4 segunda colocada. 

IV - DOS PEDIDOS 

Desta forma, baseando-se no atendimento dos principios da 

licitaeio, como da isonomia, legalidade, vinculagio ao instrumento conmvocatério, vem 

respeitosamente, 4 V. Sra., reguerer seja julgado procedente este recurso, REFORMANDO- 

SE A DECISAO DE DESCLASSIFICACAO, reconhecendo por conseguëncia a 
regularidade da habiltagio da empresa ASURIS TECNOLOGITA LTDA-ME LTDA, para 

declard-la como vencedora do Pregio Presencial n” 8/2021 - PROCESSO DE 

COMPRA E/OU SERVICO N" 61/2021. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Sao Paulo, O1d ezembro de 2021. 

ASU CNOLOGIA LIDA 

VLADIMIR GUTIERREZ.



  

  

PREFEITURA DE 
SAO PAULO 

FAZENDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Certidao Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliërios 

  

Certidao Nimero: 1257177 -2021 

CPF/CNPJ Raiz: 32.994.798/ 

   
    

Contribuinte: ASURIS TECNOLOGIA LTDA 

Liberacao: 0112/2021 

Validade: 30/05/2022 

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Servicos - ISS 

Taxa de Fiscalizacao de Localizacêo Instalacêo e Funciona 

Taxa de Fiscalizacao de Anuncio - TFA 

Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento - TFE 

Taxa de Residuos Sélidos de Servicos de Saude - TR idência a partir de Jan/2011) 

lmposto Sobre Transmissêao de Bens lmov 

  

   

   

      

         
   

Unidades Tributarias: 

  

CCM 6.213.695-0- Inicio atv :-12/03/19 (R DES Ë GUILHERME, 282 -CE 04004-030) 

Ressalvado o direito de a Fazenda Mu! 

due vierem a ser apuradas ou gue 8 

documento, relativas a tributos admiF 

ema gualguer tempo, inclusive em relac&o ao periodo contido neste 
dos pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscricées em Divida Ativa 

REGULAR. 

condicionada a verificacêo de sua autenticidade na Internet, no endereco A aceitac&o desta cegido ta. 
s tidade/secretarias/fazendal. http//www.prefeiturat 

Oualguer rasura inval 

  

Certidao expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n* 4, de 12 de abril de 2017, Instruc&o Normativa SF/ISUREM n* 3, de 6 de abril de 2015, 

Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF n* 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF n* 182, 
de 04 de agosto de 2021. 

Certid&o emitida as 07:47:35 horas do dia 01/12/2021 (hora e data de Bras ilia). 

Cédigo de Autenticidade: 915A7DF7    



Comprovante de Inscricio e de Situagio Cadastral https://servicos receila.fazenda.gov.br/servicos/cnpireva/Cnpjreva. Co... 

COMPROVANTE DE INSCRICAOE DE SITUACAO CADASTRAL 

Comprovante de Inscricao e de Situacio Cadastral 

Cidaddêo, 

Confira os dados de ldentificacio da Pessoa Juridica e, se houver gualguer divergência, providencie junto a RFB a sua atualizacêo 

cadastral. 

A informacêo sobre o porte gue consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

  

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

  

NUMERG DE NSCRIG AD z T TBTADE ASERTUFR ESE COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUACAO | 72032016 
MATRIZ CADASTRAL           

  

ROME ENPRESARIAL mad | 
ASURIS TECNOLOGIALTDA 
  

  

TITULO DO ESTABELECIMENTG (N OME DE FANTAS Ia) 1 PORTE 
EKKE || ME 

  

  

  

  

CAD GOE DESCRIGAO DAATIMDADE EGO ONDMIC: AFRINGPA 

  

  

  

  

  

47.51-2-01 - Comérei j P lizado de eguip tos e suprimentos de info rmati 

TED SOEDESCPIGAO DAS AT VIDADES ECONS SECURDAP BE 
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral nio especializado 
62.09-1-00 - Suporte sw ses manutencao e outros servicos em tecnologia da informaGao 
68.21-8-01-C prae venda e ljacao de imével 

74.90-1-04 - Atividades je En dede 8 agenciamento de servicos e negéeios em gerat, exceto imobiirios 
82.19-9.-89 - Preparac&o de documentos e servicos esp ados de apoio nêo esp 
anteriomente 
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 
95.11-8-00 -R co e tencao de putad e de eguip perifêri       
  

  

COD GUE DESCRIGAD DANAT JREZA JIRIDICA 

206-2 - Sociedade Empresêria Limitada 
  

  

  

  

  

  

  
  

  

    
  

  

  
  

  

  
  

  

    
  

  

COGRADCUFO NOMERU CCMFLEMENTO 
R DESEM ELISEU GUILHERME 282 CONJ B1E 82 

GEP HARKODISIPEE WON II UF 
04.004-030 PARASO SAO PAULO SP 

ENDEREGO ELE TRONICO TELEFORE 
CONTATO@ASURIS.COM.BR (11) 2589-4350 

ENTE FEDERATIVO KESPONSAVE . (EFF) 
er 

STUAMAO CADASTR EL DATADA SITURG AO CADASTREL 

ATIVA 12/03/2019 

MOTTYD DE SITJAGAD CADASTRA 

[ TEMA, AO ESPEG 

  

      
  

Aprovado pela Instruz&o Normatva RFB n? 1.863, de 27 de dezembro de 2018 

Emitido no dia 10/11/2021 as 10:32:40 (data e hora de Brasilia) Pagina. 1/1 
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