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DO SESI E SENAI - COCEL 

 

 

 Ref. EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 031/2021 

 

CONTRARAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO POR CONNECTA 

COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E TELECOM LTDA 

     

A CLARO S.A., sociedade brasileira por ações, com sede na Rua Henri 

Dunant, nº 780 Torres A e B – Santo Amaro, cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o 

n.º 40.432.544/0001-47, vem, respeitosamente, por intermédio de sua Procuradora infra-assinada 

apresentar CONTRARAZÕES ao recurso administrativo interposto por CONNECTA COMÉRCIO 

DE INFORMÁTICA E TELECOM LTDA, com fulcro no artigo 8 do Instrumento Convocatório – 

Concorrência 031/2021, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. 

 

BREVE RESUMO DOS FATOS   

   

     Trata-se de Licitação na modalidade de Concorrência n° 031.2021que tem 

por Objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso IP 

permanente, dedicados e exclusivos, entre a rede de comunicação de dados das unidades do SESI e 

do SENAI, nos Municípios de Belém, Ananindeua, Santa Izabel, Castanhal, Barcarena e São 

Miguel do Guamá, todas pertencentes aos Departamentos Regionais do Pará, e a internet, mediante 

ativação de circuito de comunicação de dados primário e secundário, locação de equipamentos e 

prestação de serviços de instalação, configuração, gerenciamento proativo e suporte técnico, 

conforme Edital Concorrência e seu Anexo I.  

   Atendendo à convocação editalícia, apresentaram Propostas de Preços e 

Documentos de Habilitação as Empresas CLARO S/A e CONNECTA COMÉRCIO DE 

INFORMÁTICA E TELECOM LTDA  



 

      Irresignada com a habilitação da CLARO S/A no processo licitatório em tela 

e objetivando procrastinar este processo o quanto lhe for conveniente, a licitante CONNECTA 

COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E TELECOM LTDA apresentou Recurso Administrativo 

alegando que a CLARO S/A incorreu em infração grave ao anexar procuração com informação do 

CNPJ incorreta e que não atendeu algumas exigências do Instrumento Convocatório na fase de 

Habilitação. Em apertada síntese, vale ressaltar que a CLARO S/A apresentou todos os documentos 

probatórios e legais necessários a habilitação, inclusive a procuração que, por erro de digitação foi 

emitida com CNPJ alterado, o que prontamente foi entendido pela Comissão de Licitação do SESI e 

SENAI como vício sanável.  

   A Recorrida não tinha nenhuma intenção em apresentar a procuração com o 

referido vício, sanando-o dentro do prazo concedido, sendo, portanto, considerada pela Comissão de 

Licitação do SESI e SENAI como HABILITADA para a próxima fase do certame.  

    Ante o exposto, a Recorrida vem apresentar as suas CONTRARRAZÕES, 

tempestivamente, uma vez que a intenção da Recorrente ao interpor o recurso em epígrafe tem o 

condão específico de inabilitar a Recorrida e protelar o processo, tratando-se de mera manifestação 

de inconformismo. 

DA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO  

 

     Com a devida vênia, conforme se verifica da análise dos argumentos 

apresentados pela Recorrida, não há qualquer respaldo jurídico para o provimento do Recurso 

Administrativo de caráter meramente protelatório, uma vez que não houve qualquer afronta ou 

descumprimento aos itens obrigatórios presente no Edital que inabilitasse a Recorrida.  

O entendimento da Comissão pelo princípio da razoabilidade se deu em 

razão da constatação de um vício não intencional, ocasionado por um erro ínfimo de digitação do 

CNPJ da empresa Recorrida. 

     



 

Portanto, cumpre-nos invocar, além da Legalidade e da Escrita Vinculação ao 

Instrumento Convocatório, a Razoabilidade, em razão dos documentos apresentados atestarem a 

Recorrida como Habilitada a continuar na presente disputa, sendo certo que o Recurso interposto 

retrata mera manifestação de inconformismo com a decisão da Comissão de Licitação do SESI e 

SENAI que considerou sanado o vício constatado, devendo-se, portanto, negar provimento ao 

Recurso interposto, por ser prova de Justiça. 

DOS PEDIDOS  

 

  Pelo exposto, requer seja mantida a r. decisão desta ilustre Comissão, que 

declarou a empresa CLARO S/A como devidamente HABILITADA no certame em apreço, por 

todos os motivos acima expostos, bem como requer que se dê prosseguimento ao procedimento 

licitatório nos termos do Regulamento e do Processo a Lei. 

 

 São Paulo, 02 de julho de 2021. 

 

____________________________________ 

PROCURADOR DA CLARO 
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