
 
 

  

 

À 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA MARIA JOSÉ BORTOLUZZI PÔRTO. 

 

Edital Pregão Presencial nº 059/2021  

Tipo: Menor Preço  

 

 

 

DON CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.919.339/0001-00, com 
sede na Rua Buenos Aires 402/209, Jardim Botânico, Porto Alegre/RS, por seu 
representante legal, vem interpor o presente 

 

CONTRARRAZÕES 

 

Ao recurso administrativo impetrado pela empresa EDUCACIONAL ESSÊNCIA DO 
SABER LTDA, contra a decisão proferida pela Senhora Pregoeira Maria José Bortoluzzi 
Pôrto que, conforme Comunicado na sessão pública realizada no dia 18/10/2021, declarou 
a empresa DON CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA, 
habilitada e consequentemente vencedora no processo licitatório Pregão Presencial 
nº 059/2021. 

 

Em relação ao recurso impetrado pela empresa EDUCACIONAL ESSÊNCIA DO 
SABER LTDA, vimos nos manifestar da seguinte maneira. 

 

A Don Consultoria em Gestão Empresarial Educacional Ltda, reconhece, apoia e considera 
extremamente salutar a livre concorrência de mercado. Vemos como primordiais valores 
como respeito, boa educação e ética. Por conta disto, não damos direito e/ou liberdade a 
nenhuma empresa concorrente de julgar a nossa competência, capacidade técnica ou 
know-how, assim como não o fazemos pelo simples fato de desconhecer os serviços por 
ela prestados. 

Posto isto, gostaríamos de salientar como inoportuna algumas colocações da recorrente, 
que ao nosso ver tem por objetivo gerar dúvidas sobre a capacidade de nossa empresa em 
realizar os serviços objeto Pregão Presencial nº 059/2021, com excelência. 

No último parágrafo da 4ª página do seu recurso, cita a recorrente:  

“Por fim, deve ser referido, Sra. Pregoeira, que de forma rotineira, empresas fazem 
propostas com preços tão reduzidos que as Comissões de Licitação, ou o próprio Pregoeiro 



 
 

  

e sua equipe técnica, sentem-se na obrigação de declarar esta empresa que cotou preços 
bem reduzidos vencedora do certame, sem atentar com a atenção merecida para os 
atestados de capacidade técnica, e contratam um serviço que a empresa não tem como 
prestar, por não ter capacidade técnica necessária, a expertise, o Know how para o 
cumprimento integral do contrato”. 

1- Apesar de entendermos que a estrutura de custo e a estratégia de preço de uma 
empresa que participa de um edital diz respeito apenas a ela, consideramos 
importante não deixar dúvida quanto a este ponto. 
Primeiramente, devemos considerar conceitos básicos para a formação de preços 
de um produto e/ou serviço, como custos fixos e variáveis que são diretamente 
proporcionais ao tamanho e estrutura da empresa. Sendo assim, por optarmos 
estrategicamente por manter uma estrutura enxuta, eficiente e ágil, temos plenas 
condições de praticarmos preços mais competitivos e alinhados com a situação 
econômica pós-pandêmica. Ressaltamos também nosso respeito ao erário público, 
não vendo necessidade em trabalhar com margens desproporcionais ao serviço que 
será prestado. Salientamos que já estamos alinhados com os modernos conceitos 
da Revolução 4.0 tanto em nossa esfera administrativa, quando educacional o que 
nos atribui uma competitividade extra. 
De maneira complementar cabe salientar que o referido trabalho será realizado em 
sua maioria pela sócia da empresa, Sra. Cristiane Schneider, o que não nos imputa 
custos trabalhistas com colaboradores. 
Destacamos ainda que o edital no seu item 5.1, letra f) diz: “Consideram-se 
manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 
(setenta por cento) do valor orçado pela administração. Ou seja, é inexequível um 
valor abaixo de R$ 93.120,00 (Noventa e três mil cento e vinte reais). Só para 
constar, nossa proposta foi de R$ 192.000,00 (Cento e noventa e dois mil reais), 
mais uma vez ressalto que uma estrutura enxuta, gestão competente dos recursos 
e competência administrativa fazem a diferença em termos de competitividade. 
 

2- Tendo em conta os nossos quase 20 anos de experiência no mercado, temos em 
nossa carteira de clientes empresas como: 
- Confederação Nacional da Indústria - CNI; 
- Agência de Promoção às Exportações – Apex Brasil  
- Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
Goiás, Amazonas, Belém entre outros. 
- Sebrae RS; 
- Sebrae Rondônia; 
- Prefeitura Municipal de Putinga; 
- Prefeitura Municipal de Itabaiana; 
- Volvo Caminhões; 
- Honda Automóveis do Brasil; 
- Komatsu Ltda. 
Acreditamos que estes clientes podem falar por si só de nossa capacidade técnica, 
competência e know-how. Até porque eles sim, conhecem o nosso trabalho, 
comprometimento com a entrega e resultados atingidos com o mesmo. 



 
 

  

3- Expertise e know-how. Conforme referido anteriormente, o objeto será realizado 
prioritariamente pela sócia Cristiane Schneider, a qual brevemente apresentarei: 
Cristiane Schneider: Graduada em Pedagogia pela Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos – UNISINOS, Pós-Graduada em Gestão de Pessoas também pela UNISINOS 
e em A Moderna Educação pela PUC/RS, mestranda em Educação também pela 
PUC/RS. 20 anos de experiência na área de educação tendo sido coordenadora 
pedagógica de renomadas escolas privadas e do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial no Rio Grande do Sul. 

Posto isto, vamos aos fatos. 

 

 

A leitura do objeto deixa claro que a empresa contratada deverá prestar serviços de 

assessoria pedagógica, com o objetivo de instrumentalizar os professores da rede 

municipal de ensino. O edital, bem como, o Termo de Referência em momento algum 

exigem ou fazem referência de que a empresa vencedora deva ter expertise específica nas 

plataformas citadas no termo de referência, mas sim, reitera a prestação de assessoria. 

Cabe salientar que o objetivo é a qualificação dos professores de acordo com os preceitos 



 
 

  

da BNCC, fato este que a empresa vencedora do certame, demonstra ter competência 

através do atestado de capacidade técnica expedido pela Prefeitura Municipal de Putinga.  

Em relação ao atestado de capacidade técnica exigido no edital, o mesmo solicita 

comprovação de “capacidade técnica de no mínimo 1 atestado, expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, compatível com o objeto licitado” 

(Edital Item 7.1.5). O mesmo faz referência à assessoria especializada, sem exigência que 

empresa vencedora, em seu atestado, faça jus a realização de assessoria específica com 

a utilização da referida plataforma citada no termo de referência.  

Além disto, a recorrente cai em contradição toda vez que cita em seu embasamento 

a similaridade dos atestados de capacidade técnica, mas pleiteia que a pregoeira considere 

a textualidade deles, não retirando destes trechos que tem por objetivo descontextualizá-

los ou menosprezá-los.  

Posto isto entendemos que a decisão da Pregoeira, data vênia, não necessita 
REFORMA.  

 

Não é de nosso interesse estender esta peça recursal, mas entendemos que para 
não pairar suspeitas ou que surjam alegações sobre o não cumprimento de requisitos do 
edital trazemos as seguintes argumentações: 

 

Acredito que o primeiro ponto a ser esclarecido é que A PRERROGATIVA DO 
DILIGÊNCIAMENTO PREVISTO EM LEI E NO PRÓPRIO EDITAL, DEVE E PODERÁ SER 
UTILIZADO PELO PREGOEIRO PARA SANAR DÚVIDA E/OU ESCLARECIMENTOS 
QUANTO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA EM ANÁLISE. 

 

Os atestados apresentados pela DON CONSULTORIA EM GESTÃO 
EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA, possuem todas as informações para contato, onde 
o pregoeiro pode consultar os clientes emissores para comprovar e atestar nossa 
experiência. Feito isto terá condições de avaliar se temos ou não condições de atender as 
exigências do edital. 

 

Vale ressaltar que: 

 

Os atestados de capacidade técnica devem ser analisados na íntegra e não de 
maneira fragmentada como fez a distinta empresa Educacional Essência do Saber Ltda. 

 

O atestado técnico apresentado em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PUTINGA, deixa clara nossa experiência e familiaridade com a BNCC, suas diretrizes e 
objetivos. Conhecimento este balizar para atingir o objetivo do edital, haja visto a justificativa 
para a abertura deste, detalhado no item 1.2. Sendo assim, o objeto é um instrumento 



 
 

  

através do qual se busca na realidade o atingimento do objetivo. Este sim, razão de existir 
do referido edital. 

 

Nossa empresa destaca-se hoje em vários seguimentos de mercado, e temos outras 
experiências na área de capacitação docente que hoje estão em andamento e, por isso 
seus atestados não foram apresentados, buscando ter preocupação em atender ao exigido 
no edital, nos preocupamos em apresentar apenas atestados de serviços já executados e 
que não trariam prejuízo ao andamento do processo licitatório. 

 

Assim sendo, se o pregoeiro em seu julgamento ou durante o processo de 
julgamento, entendesse que os atestados não cumprissem com os requisitos do edital, 
antes de dar julgamento quanto sua habilitação ou inabilitação, teria desclassificado a 
empresa DON CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA ou 
procederia mecanismos de diligenciamento. 

 

O que nota-se é apenas o intuito da empresa EDUCACIONAL ESSÊNCIA DO SABER 
LTDA em tumultuar o processo licitatório pela inconformidade em não apresentar proposta 
dentro do orçamento estimado, tendo em vista que sequer fez um único lance, tentando a 
qualquer custo desclassificar a empresa vencedora esperando que chegue sua vez, assim, 
mesmo nossa empresa erroneamente fosse desclassificada, ela entrará com recurso contra 
qualquer uma até que ela seja convocada.  

 

Desta forma, requeremos que: 

 

a) Seja desconsiderado o recurso administrativo apresentado pela empresa 
EDUCACIONAL ESSÊNCIA DO SABER LTDA e 
 

b) Seja dada manutenção a decisão já proferida pelo pregoeiro, mantendo a 
empresa DON CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EDUCACIONAL 
LTDA, vencedora do certame. 

 

Nestes Termos 

Pede Deferimento. 

 

 

 

_________________________________ 

Luiz Roberto Gomes Dias de Oliveira 
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