CAPRIATA FEST
CAPRIATA SOUZA LIMA E SOUZA LTDA
CNPJ. 86.982.790/0001-73

À
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE MATO GROSSO - SETASC

MD . PREGOEIRO MARCO

Contra Razões de Recurso (Pregão - Pregão 020/2022- SETASC)

CAPRIATA DE SOUZA LIMA E SOUZA LIMA LTDA – ME inscrita no CNPJ
86.982.790/0001-73 neste ato representada pela sua sócia proprietária e administradora Sra.
Rosenir Capriata de Souza Lima , RG 294.839 SSP-MT e CPF 482.576.131-34, vem com
devido acato e respeito expor as suas CONTRA RAZÔES DE RECURSO (Processo
Administrativo – Pregão 020/2022 SETASC),interposto pela empresa Aroma & Sabor
Alimentos e Comércio Ltda,, CNPJ n°41.611.642/0001-04, pelas razões de fato de direito,
consoante abaixo:

Visa a Recorrente o cancelamento da nossa habilitação no lote 03, com fundamento no
item 8.4.1. Certidão negativa de efeitos sobre falência, recuperação judicial e recuperação
extrajudicial (documento de habilitação), alegando que a Recorrida não preencheu os requisitos
necessários para sua habilitação no certame.
Ocorre que o mesmo edital no item 8.1.4, nos dá a faculdade de apresentação do
Cadastro Geral de Fornecedores, desta forma, ficando isenta de apresentação dos itens (8.2;
8.3; e 8.4), conforme transcrição abaixo:

“8.1.4. No caso de participação de empresas que sejam inscritas no

Cadastro Geral de Fornecedores – C.G.F. do Estado de Mato Grosso
poderão apresentar Certificado de Inscrição, em plena validade, em
substituição aos documentos relativos à Habilitação Jurídica ( 8,2.)
Regularidade Fiscal, Trabalhista (8,3) e Qualificação Econômica
Financeira; (8.4)

Ressaltamos que o CERCA – Certificado de Registro Cadastral, trata-se de um
sistema
que objetiva maior
transparência e publicidade dos documentos dos
fornecedores, previamente registrados, com objetivo de agilizar a análise das
documentações de Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhistas , Regularidades
Fiscais (Estaduais/Distrital e Municipais, Qualificação Econômica – Financeira; por meio da
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apuração das respectivas certidões válidas, ou seja, aptas a gerarem efeitos (dentro do prazo de
validade).
Desta forma, a Recorrente entende que preencheu os requisitos constantes do aludido
Edital (Documentos de Habilitação), uma vez que o registro no Cadastro Geral de Fornecedores
encontra-se em plena vigência. Ora Ilmo. Sr. Presidente, não há se falar em inabilitação desta
Recorrente, tendo em vista estarmos com o CERCA atualizado e com todas as Certidões com

suas vigências atualizadas, cumprindo integralmente o Edital, principalmente no que diz
respeito ao item 8.1.4
Importante destacar que a análise e emissão da referida Certidão é realizada pela
própria administração pública (FÉ PUBLICA), ou seja, com presunção de veracidade.
Ainda sob esse prisma, existe a previsão no item 12.6 do Edital 020/2022 Setasc, a
faculdade/obrigatoriedade do senhor Pregoeiro promover diligências no sentido de dirimir
dúvidas, principalmente quando se refere ao preenchimento dos requisitos da habilitação, uma
vez alcançado o menor preço pela Administração, o que acarretaria maior celeridade ao
procedimento licitatório.

DOS PEDIDOS:
Diante de todo exposto, REQUER seja acolhida as presente Contra Razões de Recurso
e ao final seja julgado IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela RECORRENTE, por se
tratar de expediente meramente protelatórios, com a consequente Habilitação da Empresa
Capriata Souza Lima & Souza Lima Ltda, até seus ulteriores termos (Homologação e
Adjudicação), por preenchemos todos os requisitos do Edital de Licitação Pregão 020/2022
SETASC.
Termos em que
Pede e aguarda Deferimento
Cuiabá. 07 de julho de 2022.
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