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À ELEJOR Centrais Elétricas do Rio Jordão S/A  
Rua José de Alencar, nº 2021, Juvevê  
Curitiba/PR, CEP 80.040-070.  

 

A/C SR PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

Assunto: Pregão Eletrônico ELEJOR 002/2022 
REF: Recurso Administrativo INSTITUTOS LACTEC  

 

A empresa VLF SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o 

nº 26.710.254/0001-97, já identificada no Certame supracitado, por intermédio do 

seu representante legal, tempestivamente, com fulcro no Art 59 da Lei 13.303/16 

e item 7.1.53 do REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

DA ELEJOR1 - RECURSO ADMINISTRATIVO, interpor CONTRARRECURSO 

com relação ao documento apresentado pelo INSTITUTOS LACTEC.  

1. DOS PRAZOS:  

A Comissão de Licitação procedeu à abertura do Certame dia 18/04/2022 e 

publicou seu parecer na mesma data; prazo que, após a manifestação de 

intenção motiva de Recurso, iniciou sua contagem, nos termos estabelecidos na 

citada legislação. O Prazo do Contrarrecurso também segue o mesmo 

regramento, portanto, tempestivo. 

2. DO RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO   

No dia 26 de abril de 2022 a proponente: INSTITUTO DE TECNOLOGIA 

PARA O DESENVOLVIMENTO – INSTITUTOS LACTEC, apresentou Recurso 

Administrativo baseado nas hipóteses de não atendimento ao Edital que serão 

tratadas de maneiras separadas, da seguinte forma:  

 1ª Alegação: Inscrição no Ministério da Defesa; 

                                            
1 Disponível em: https://www.elejor.com.br/content/uploads/2014/12/REGULAMENTO-INTERNO-
DE-LICITA%C3%87%C3%95ES-E-CONTRATOS-APROVADO-06.07.18.pdf, acesso em 
27/04/2022 
 

https://www.elejor.com.br/content/uploads/2014/12/REGULAMENTO-INTERNO-DE-LICITA%C3%87%C3%95ES-E-CONTRATOS-APROVADO-06.07.18.pdf
https://www.elejor.com.br/content/uploads/2014/12/REGULAMENTO-INTERNO-DE-LICITA%C3%87%C3%95ES-E-CONTRATOS-APROVADO-06.07.18.pdf
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 2ª Alegação: Demonstração do Resultado do Exercício 

– DRE e Empresa de Pequeno Porte; e 

 3ª Alegação: Atestado de Capacidade Técnica.  

As contra argumentações serão comprovadas individualmente 

Com relação à 1ª Alegação: Inscrição no Ministério da Defesa.  Não causa 

surpresa que a Comissão tenha concedido Esclarecimento para esse item, 

especificamente, assim como não causa surpresa o fato de que os 

Esclarecimentos são parte integrante do Edital, não obrigando que o Edital seja 

reescrito. Estão esclarecendo e devem ser considerados como se inseridos no 

Edital, estivessem.  

Dentro do Processo de Licitação a Solicitação de Esclarecimento recebida 

pela ELEJOR possui o seguinte conteúdo:  

(...)  

“c) Inscrição no Ministério da Defesa, sendo categorizada 

como classe A ou C; Questão 1: Tendo em vista que a 

ELEJOR irá disponibilizar o recobrimento aerofotogramétrico 

realizado em 2002 pela empresa AEROSAT e não haver a 

necessidade da realização do aerolevantamento (voo), e 

sim, somente a realização da Qualidade da Base 

Cartográfica já existente, o mesmo pode ser realizado pelo 

Responsável Técnico (Engenheiro Cartógrafo com 

doutorado em Fotogrametria) sem a necessidade da 

empresa possuir a Inscrição no Ministério da Defesa 

categoria C. Está correto nosso entendimento?” 

O Esclarecimento disponibilizado no site2 possui o seguinte conteúdo:  

Em resposta ao pedido de esclarecimento, sobre a 

necessidade ou não da inscrição no Ministério da Defesa, 

categoria A ou C, conforme solicita o item 9.4, c) 

Qualificação Técnica, Esclarecemos que, não obstante o 

fornecimento pela empresa do recobrimento 

aerofotogramétrico realizado em 2002, base cartográfica das 
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áreas secas Datun 69, tal medida se faz necessária de 

forma acessória aos serviços, haja visto o lapso de tempo 

entre o levantamento prévio a formação do lago aos dias de 

hoje. Boa parte das áreas foram recobertas por água e, 

também, pela recuperação das faixas de florestas ciliares 

com 100 metros de largura mínima, que podem resultar em 

dificuldades de acesso, dúvidas em divisas e principalmente 

na localização das cotas máximun maximorum de operação 

do reservatório. Desta forma, entendemos que embora não 

esteja especificada alguma atividade com esta ferramenta 

RPA (drone), este recurso por ser ágil, prático e versátil, 

pode em alguma situação não prevista, auxiliar de forma 

precisa na resolução de uma dúvida ou busca de acesso ou 

localização. O fato de ser solicitada esta inscrição no 

instrumento convocatório, reside no fato de que existe um 

prazo para a obtenção desta inscrição, que pode variar de 

15 a 60 dias, tempo este que não teríamos como dilatar, pois 

o prazo de execução dos serviços já possui um cronograma 

bastante justo, devido a obrigações com a Agência Nacional 

de Águas (ANA). Esclarecemos também, que o referido 

documento poderá ser aceito durante o andamento do 

processo de contratação dos serviços. (grifou-se) 

Logo, não há o que argumentar: As respostas aos esclarecimentos são 

parte integrante da licitação, conforme previsto no item 4.2.7, com a seguinte 

redação.   

4.2.7 - As respostas aos esclarecimentos serão 

comunicadas a todos os interessados no sítio eletrônico da 

ELEJOR e passam a integrar o instrumento convocatório 

na condição de anexo. (grifou-se) 

Nem poderia ser diferente.  É ilógico que o esclarecimento não se torne 

parte integrante do Processo Licitatório, pois a Licitação é o procedimento 

administrativo mediante o qual se seleciona a proposta mais vantajosa para o 

contrato de seu interesse. Como procedimento, desenvolve-se através de uma 

sucessão ordenada de atos vinculados para a Administração e para os licitantes, 

                                                                                                                                   
2 Disponível em https://www.elejor.com.br/content/uploads/2022/03/10.-Esclarecimentos.pdf, 
acesso em 27/04/2022 

https://www.elejor.com.br/content/uploads/2022/03/10.-Esclarecimentos.pdf
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o que propicia igual oportunidade a todos os interessados e atua como fator de 

eficiência e moralidade nos negócios administrativos. 

Por estabelecer as normas vinculantes que deverão ser cumpridas pelas 

licitantes e pela própria Administração, o Edital, na sua integralidade, não pode 

ser descumprido. Conforme (Meirelles, 2009)3  Daí decorre a necessidade de 

extremo cuidado ao definir as normas que serão dispostas no Edital, que serão 

vinculantes. 

A Comissão foi tão zelosa com o fato de o fornecedor ter de declarar 

conhecimento das informações das condições do Edital, que o fez em um anexo 

de Modelo de Atendimento às Condições de Contratação, documento em que a 

proponente firma, dentre outras coisas, o que segue:  

(...) aceita participar da presente Licitação nas condições 

estipuladas no Edital.  (...)  

Não cabendo, de forma alguma, a manifestação de descumprimento, nem 

mesmo desconhecimento do Esclarecimento publicado pela Comissão. Qualquer 

argumento nesse sentido não pode prosperar. O momento de impugnar já 

passou, há muito tempo.  

A Comissão é soberana nas suas exigências e nos seus esclarecimentos, 

o faz conforme sua demanda e estratégia, com o devido respaldo técnico e 

jurídico.  

Com relação à 2ª Alegação: Demonstração do Resultado do Exercício – 

DRE e Empresa de Pequeno Porte.   

O Balanço Patrimonial apresentado pela empresa VLF SERVIÇO EIRELI 

EPP é composto por 28 folhas, onde estão distribuídos os documentos da 

seguinte forma:  

Folha 001: Termo de Abertura;   

Folha 002 à folha 017: Diário; 

Folha 018 à folha 019: Balancete; 

Folha 020: Balanço Patrimonial 

Folha 021: Demonstração do Resultado do Exercício4 

                                            
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contratos administrativos: de acordo com as Leis 8.666, de 
21/06/1993, 8.833, de 8/06/1994 e 9.648, de 27/5/1998. Ed. Atual. 2009 
4 Na DRE consta a Receita Operacional de R$ 821.881,94, devidamente discriminada. 
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Folha 022 à folha 026: Plano de Contas; 

Folha 027: Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis; 

e   

Folha 028: Termo de Encerramento, onde consta o Registro 

na JUCESC nº 42600580061.  

Consta na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, e na 

Declaração de Empresa de Pequeno Porte, conforme Anexo V do Edital, o valor 

da Receita Operacional.   

Também foi apresentada a Certidão da Junta Comercial, emitida pelo 

Estado de Santa Catarina, comprovando o porte da empresa. Logo, resta 

substancialmente comprovado o porte da empresa VLF SERVIÇOS EIRELI EPP: 

Empresa de Pequeno Porte - EPP.   

Apenas para o exercício de raciocínio, sabe-se que o sócio da empresa 

VLF SERVIÇOS EIRELI EPP, também possuiu sociedade em uma outra 

empresa. Valendo-se do mesmo trecho da LC 123/2006, apresentado pelo 

INSTITUTOS LACTEC, porém com a interpretação correta, tem-se o que segue:   

(i) Empresas de cujo capital participe pessoa física que seja 

inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa 

que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos 

desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 

ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste 

artigo; 
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Esta hipótese não tem como prosperar, posto que para a empresa: 

TOPOGRAFIA TERRA BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o 

nº 11.623.637/0001-50 apresenta suas últimas três Declaração de Débitos e 

Créditos Tributários Federais – DCTF  

Tabela 1 DCTF Empresa Terra Brasil 
Ano 
da 

DCTF 
Número da Declaração Recibo Situação Anexo 

2020 100.2020.2020.1870504638 15.92.53.32.62-10 Empresa sem movimento Anexo 1 

2021 100.2021.2021.1880162909 30.14.58.12.25-37 Empresa sem movimento Anexo 2 

2022 100.2022.2022.1890164638 23.59.08.88.48-99 Empresa sem movimento Anexo 3 

Logo, se não houve movimento na empresa, nada que promova Receita 

Operacional, não há como ultrapassar o limite estipulado pela Lei Complementar 

123/2006.  De toda a sorte, para exercício do raciocínio, a soma das Receitas 

Operacionais Brutas teriam a seguinte composição:  

Tabela 2 Somatório das Receitas Operacionais Bruta  

Razão Social CNPJ 
Receita 

Operacional  

TOPOGRAFIA TERRA BRASIL LTDA 11.623.637/0001-50 zerado 

VLF SERVIÇOS EIRELI EPP 26.710.254/0001-97 R$ 821.881,94 

 

 

Somatório   R$ 821.881,94 

Conforme a mesma Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, conta 

no Capitulo II – Da Definção de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte o 

que está estipulado no Artigo 3º, com a seguinte redação: 

(...)  

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada 

ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 

R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil 

reais). (Nova redação dada pela LC 155/16, efeitos a 

partir de 1°.01.18) (grifo no original) 

http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/LeisComplFederais.nsf/29a85e82707ee582042572f9004c9fd1/61f56671a50709238425805a006298b6?OpenDocument#_s9h2ki8239t6l0j259l2ksl21a8g4t9p064qjab108h2i0chn4124a_
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(...) 

Portanto, mesmo considerando a Receita Operacional Bruta, o somatório 

do obtido pelas duas empresas, conforme demonstrado na Tabela 3 Somatório 

das Receitas Operacionais Brutas 2021, o valor ainda está dentro do intervalo 

estabelecido pela LC 123/2006.  

Resta claro que a exigência do Edital foi integralmente cumprida, tanto 

para a apresentação da DRE, quanto para o enquadramento como EPP, para 

qual, inclusive foi apresentada a Certidão Específica, expedida pelo estado de 

Santa Catarina, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Sustentável - Junta Comercial do estado de Santa Catarina (JUCESC) certifica 

que a empresa VLF SERVICOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 

26.710.254/0001-97, conforme de arquivamento 42207004531, protocolo 

226465535, enquadramento: Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da 

Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, permanecendo, até a presente data, 

(12/04/2022) perante JUCESC.  

 

Com relação a 3ª Alegação: Atestado de Capacidade Técnica 

A comprovação da capacidade técnica, nos termos do Edital, está 

estabelecida no item 9.4 do Edital: Qualificação Técnica (Parcela de maior 

Relevância do Objeto), com a seguinte exigência: 

A parcela de maior relevância técnica para a ELEJOR, 

relativamente ao objeto demandado, é a experiência e a 

aptidão da empresa na execução dos levantamentos 

requeridos, comprovadas mediante atestados de capacidade 

técnica, emitidos por empresas do setor privado ou público, 

informando que a empresa já prestou, ou está prestando, 

levantamentos topográficos e batimétricos para geração de 

planilhas eletrônicas das Curvas x Cota x Volume e de 

modelos digitais de reservatórios de usinas hidrelétricas, 

referente à Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº 03/2010, 

com ao menos 300 linhas de levantamentos 

topobatimétricos. 
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O que foi apresentado pela empresa VLF SERVIÇOS EIRELI EPP: 

Foram apresentados Atestados de Capacidade Técnica, chancelados pelo 

Conselho Profissional, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico – CAT, para 

atividades concluídas.  Executadas no âmbito da formação dos profissionais das 

equipes técnicas alocadas.   

Certidão de 
Acervo 
Técnico 

Contratante Objeto Principal 

1401219/2020 Nova 
Engevix 
Engenharia 
e Projetos 

Levantamentos topográficos georreferenciados 
para a Barragem Arvorezinha e áreas próximas de 
jazidas de material. 

1410136/2020 Município 
de Itajaí/SC 

Levantamento Planialtimétrico, Levantamento 
Georreferenciado e Levantamento Batimétrico. 

1536392/2022 Matrix 
Topografia 

Cartografia, Batimetria, Topografia e 
Geoprocessamento para atualização das curvas 
de Cota X Área X Volume dos reservatórios da 
PCH de Indaia Grande e PCH Indaiazinho na 
cidade de Cassilândia – MS, em atendimento a 
Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº 03/2010. 

1403927/2020 MG 
Engenharia 
e 
Consultoria 
Ambiental 

Levantamento batimétrico, medição de vazão, 
levantamento de perfil longitudinal, cadastro das 
drenagens, levantamento planialtimétrico cadastral 
georreferenciado, certificação dos imóveis rurais, 
elaboração de plantas e desenhos técnicos, 
memoriais descritivos, documentos cartográficos, 
demarcação de lotes para projetos e construção 
civil e cálculo de volume de corte e aterro. 

1460342/2021 Município 
de Minas do 
Leão/RS 

Mapeamento georreferenciado das estradas 
rurais, através da Secretaria de Obras.  

1414665/2020 CGM 
Engenharia 
eTopografia 

Levantamentos Topográficos e Batimétricos 
Georrefereciado. 

 

Todos os Atestado de Capacidade Técnica possuem informações 

suficientes para comprovar a aptidão técnica da empresa VLF SERVIÇOS EIRELI 

EPP. O critério valor da prestação do serviço, local da prestação do serviço, tipo 

de cliente e prazo em que o serviço foi prestado jamais foram - e jamais serão - 

critérios de classificação técnica, sob pena de frustrar o caráter competitivo da 
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licitação – mas isso não ocorreu nesse Edital: a Comissão solicitou a 

comprovação de Capacidade Técnica alinhada ao estipulado pela legislação 

pertinente  

Em atos sequenciados, a demanda do contratante é a origem da prestação 

do serviço; a manifestação de suas necessidades (quer seja através de Edital, 

quer seja através de contratação direta) é sempre uma etapa necessária e prévia 

à geração do Contrato de Prestação de Serviço e início das atividades.   

Os Contratos de Prestação de Serviço, em especial os firmados com 

empresas privadas, apresentam mais do que a necessidade do serviço, 

costumam aclarar detalhes de atividades técnica com práticas multidisciplinares, 

que nem sempre o contrato com o ente público prevê. Podendo também ser 

oferecido pelo contratante equipamento, alojamento, alimentação... Além disso, 

também na composição do custo, algumas prestações de serviço com empresas 

privadas agregam atividades com outros profissionais (avaliadores de imóveis, 

especialistas em sócio economia e meio ambiente, até mesmo antropologia – 

quer seja para atuarem em linha de frente, quer seja para auxiliar em uma ou 

outras demandas pontuais) como forma de melhor atender ao Contrato de 

Prestação de Serviço firmado, sem que isso represente, obrigatoriamente, um 

aditamento.   

Assim como há interesse no pleno atendimento das questões técnica, há 

também, em mesmo grau de importância e responsabilidade, em relação às 

questões ambientais, econômicas e estratégicas de cada prestação de serviço. O 

caráter sigiloso de dados relevantes na avaliação de um imóvel (terra) é 

fundamental para a formação do preço e seu efetivo uso, não cabendo, nem 

sendo possível sua ampla divulgação, quando a prestação desse serviço é para 

um cliente privado, por exemplo.   

Nas prestações de serviços pela empresa VLF SERVIÇOS EIRLELI EPP, 

as regras do mercado (oferta e demanda) também estão relacionadas de forma 

indelével, oportunizado orçamentos mais vantajosos e outros nem tanto. 

Ressalta-se também, que além das equipes de profissionais especialistas em 

suas áreas de conhecimento, o uso de equipamentos adequados e de extrema 

tecnologia, foram adaptados a cada contrato, tornando possível, dentro dos 

prazos estipulados, a prestação do serviço, em sua integralidade, com o emprego 

da melhor técnica e com cumprimento de toda a legislação pertinente.  
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Apenas para jogar uma pá de cal, apresenta-se o Acórdão nº 1.034/2012-

Plenário, do Tribunal de Contas da União 010.685/2011-1, onde foi constatada, 

em procedimento licitatório, que uma empresa participante ofertou taxa de 

administração negativa ou de valor zero, em pregão para prestação de serviços 

de fornecimento de vale-alimentação, fato que não implica inexequibilidade da 

respectiva proposta, a qual só pode ser aferida a partir da avaliação dos requisitos 

objetivos especificados no edital da licitação.   

Representação formulada por empresa deu notícia de 

possíveis irregularidades cometidas pelo Conselho Regional 

de Nutricionistas do Estado de São Paulo (SESCOOP-

SP),na condução do Pregão Presencial nº 04/11, que 

antecedeu a contratação de empresa para prestar serviços 

de fornecimento de vale-alimentação, abrangendo o 

gerenciamento, distribuição, implementação e administração 

dos benefícios. Após sorteio realizado entre as empresa 

Planinvesti – Administração e Serviços Ltda. e Sodexo Pass 

do Brasil Serviços e Comercio S.A., em razão de haverem 

apresentado propostas de isenção de taxa de administração 

(0,00 %), o objeto do pregão foi adjudicado à primeira delas. 

O relator considerou, em face do disposto no comando 

contido no art. 4º, inciso XVII, da Lei nº 10.520/2002, que o 

pregoeiro não deveria ter realizado “precocemente” o 

referido sorteio, mas sim negociado com as citadas 

empresas, afim de obter proposta ainda melhor. Rememorou 

o teor da Decisão nº 38/1996 – Plenário, por meio da qual o 

Tribunal decidiu: “deixar assente que, no que pertine às 

licitações destinadas ao fornecimento de vales-

refeição/alimentação, a admissão de ofertas de taxas 

negativas ou de valor zero, por parte da Administração 

Pública, não implica em violação ao disposto no art. 44, § 3º, 

da Lei nº 8.666/93, por não estar caracterizado, a priori, que 

essas propostas sejam inexequíveis, devendo ser 

averiguada a compatibilidade da taxa oferecida em cada 

caso concreto, a partir de critérios objetivos previamente 

fixados no edital”. A despeito dessa e de outras falhas 

apuradas, considerou que a anulação do respectivo contrato 

traria inconvenientes que suplantariam eventuais benefícios 

dela resultantes. O Tribunal, então, ao acolher proposta do 



 
 

VLF SERVICOS EIRELI 

Rua Maestro Jacó, 72/ 302 Edifício Jacarandá, bairro Michel, Município de Criciúma, Estado de Santa Catarina, CNPJ nº 26.710.254/0001-97 

 

 

relator, quanto ao aspecto acima enfocado, decidiu 

determinar ao SESCOOP-SP que, em futuras licitações: 

“salvo quando houver comprovada e justificada inviabilidade, 

passe adotar o entendimento firmado na Decisão nº 

38/1996-Plenário, no sentido de que a apresentação de 

ofertas de taxas de administração negativas ou de valor zero 

não torna as propostas inexequíveis, devendo ser 

averiguada a compatibilidade da taxa oferecida em cada 

caso concreto, a partir de critérios objetivos previamente 

fixados no edital”. Acórdão n.º 1.034/2012-Plenário, TC 

010.685/2011-1, rel. Min. Raimundo Carreiro, 2.5.2012.5 

Atendo-se ao futuro Atestado de Capacidade Técnica, a ser obtido por tal 

empresa, tem-se o seguinte: o Atestado de Capacidade Técnica tem de 

transcrever os dados do Contrato de Prestação de Serviço. Portanto, o valor 

ofertado na proposta de preço (etapa anterior ao Contrato) será idêntico ao 

apresentado no futuro Atestado.  Os demais detalhes, inclusive itens zerados, 

fazem parte da composição do preço – e assim constarão no futuro Atestado de 

Capacidade Técnica.  

Logo o (valor do orçamento, valor da proposta, valor dos lances, valor 

negociado e o efetivo valor da prestação de serviço) é uma estratégia da 

empresa, e dessa forma, não está relacionado à boa prestação do serviço; se 

assim fosse, o principal interessado em acompanhar a atividade da prestação de 

serviço – os Conselhos Profissionais - não gerariam Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, nem mesmo Certidão de Acerto Técnico – 

CAT, para as atividades que acreditam possuir um preço mais vantajoso. Não o 

fazem porque a vatajosidade não compromete a técnica do profissional. 

Portanto o valor da prestação do serviço é uma composição entre a equipe 

de profissionais, os equipamentos utilizados, o prazo da prestação do serviço, o 

quanto o cliente tem disponível para fazer frente às despesas para a prestação de 

serviço que ocorreram, e sempre ocorrerão, com o cumprimento da legislação 

pertinente e o emprego da melhor técnica.   

 

                                            
5 Disponível em: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J5EeTU79tngJ:https://portal.tcu.gov.br/l
umis/portal/file/fileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24D309895014D33B5188B3715%26inline
%3D1+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br, acesso em 28/04/2022 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J5EeTU79tngJ:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24D309895014D33B5188B3715%26inline%3D1+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J5EeTU79tngJ:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24D309895014D33B5188B3715%26inline%3D1+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J5EeTU79tngJ:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24D309895014D33B5188B3715%26inline%3D1+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br


 
 

VLF SERVICOS EIRELI 

Rua Maestro Jacó, 72/ 302 Edifício Jacarandá, bairro Michel, Município de Criciúma, Estado de Santa Catarina, CNPJ nº 26.710.254/0001-97 

 

 

3. DO PEDIDO   

Considerando que nenhuma das alegações trazidas pelo INSTITUTOS 

LACTEC, possuem fundamento técnico ou jurídico, e dessa forma, não podem ser 

consideradas, pois os Esclarecimentos são parte integrante de Editais de 

Licitação; o enquadramento da empresa VLF SERVIÇOS EIRELI EPP é Empresa 

de Pequeno Porte – EPP e o Atestado de Capacidade Técnica contempla as 

exigências solicitadas no Edital de Licitação. 

Tais equivocadas “alegações” possivelmente expressam apenas o “Jus 

esperneandi”, salvo melhor juízo.  

Considerando também a completeza dos documentos para cumprimento 

do estabelecido no Edital de Licitação, em especial ao item 9) HABILITAÇÃO, é 

visto, como já foi para a Comissão de Licitação, que os Documentos e 

Declarações apresentados pela proponente VLF SERVIÇOS EIRELI EPP estão 

corretos e atendem integralmente ao exigido.  

Dessa forma, pedimos que o Recurso Administrativo apresentado pelo 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO – INSTITUTOS 

LACTEC seja desconsiderado, tornado sem efeito, mantendo o correto 

entendimento da Comissão: HABILITAÇÃO DA EMPRESA VLF SERVIÇOS 

EIRELI EPP – ARREMATANTE devido ao pleno atendimento das condições de 

habilitação, nos temos da legislação em vigor.   

Criciúma, 02 de maio de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Valter Luis Felzmann 

Responsável Técnico e 
Representante Legal 

VLF SERVIÇOS EIRELI EPP 
CNPJ 26.710.254/0001-97 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

D C T F MENSAL - 3.50

CNPJ: 11.623.637/0001-50 Janeiro/2020

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2020.2020.1870504638 
Número do Recibo: 15.92.53.32.62-10 
Data de Recepção: 25/06/2020 
Data de Processamento: 25/06/2020 

Dados Iniciais

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Declaração Retificadora: Sim

Nº do recibo de Entrega da DCTF a ser Retificada: 24.98.63.11.82-89

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: Sim

PJ optante pelo Simples Nacional: Não

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Não preenchido

PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não

PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não

PJ optante pelo CPRB: Não

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações
anteriores no mês da declaração

Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014: Não preenchido

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das
Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não preenchido

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: Não preenchido

Dados Cadastrais do Estabelecimento

Nome Empresarial: TOPOGRAFIA TERRA BRASIL LTDA  
Logradouro: FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR Número:56  
Complemento: Bairro/Distrito:CENTRO

Município: MORRO DA FUMACA UF: SC

CEP: 88830-000 Telefone: FAX:
Caixa Postal: UF: CEP:
Correio Eletrônico:
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02052022000000001091446
MINISTÉRIO DA FAZENDA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 11.623.637/0001-50 Janeiro/2020

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: VALTER LUIS FELZMANN
CPF: 995.354.750-53

Telefone: Ramal: FAX:  

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: JOAO GIOVAN FERREIRA
CPF: 584.048.059-20
Inscrição no CRC: UF:
Telefone: Ramal: Fax:
Correio Eletrônico:

Não existem Débitos.
Não existem Débitos do Trimestre Anterior.

***** FIM DE IMPRESSÃO *****
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MINISTÉRIO DA FAZENDA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

D C T F MENSAL - 3.50

CNPJ: 11.623.637/0001-50 Janeiro/2021

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2021.2021.1880162909 
Número do Recibo: 30.14.58.12.25-37 
Data de Recepção: 16/03/2021 
Data de Processamento: 16/03/2021 

Dados Iniciais

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Declaração Retificadora: Não

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: Sim

PJ optante pelo Simples Nacional: Não

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Não preenchido

PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não

PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não

PJ optante pelo CPRB: Não

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações
anteriores no mês da declaração

Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014: Não preenchido

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das
Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não preenchido

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: Não preenchido

Dados Cadastrais do Estabelecimento

Nome Empresarial: TOPOGRAFIA TERRA BRASIL LTDA  

Logradouro: RUA GENERAL OSVALDO PINTO DA
VEIGA

Número:496  
Complemento: SALA 01 Bairro/Distrito:FIGUEIRA

Município: URUSSANGA UF: SC

CEP: 88840-000 Telefone: FAX:
Caixa Postal: UF: CEP:
Correio Eletrônico:
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MINISTÉRIO DA FAZENDA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 11.623.637/0001-50 Janeiro/2021

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: VALTER LUIZ FELZMANN
CPF: 995.354.750-53

Telefone: Ramal: FAX:  

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: JOICE RAMOS PEREIRA
CPF: 041.502.999-60
Inscrição no CRC: 043724/O6 UF: SC
Telefone: (48)3533-0062 Ramal: Fax:
Correio Eletrônico: PATRIMONIO.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Não existem Débitos.
Não existem Débitos do Trimestre Anterior.

***** FIM DE IMPRESSÃO *****
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27042022000000001102331
MINISTÉRIO DA FAZENDA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

D C T F MENSAL - 3.60

CNPJ: 11.623.637/0001-50 Janeiro/2022

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2022.2022.1890164638 
Número do Recibo: 23.59.08.88.48-99 
Data de Recepção: 17/03/2022 
Data de Processamento: 17/03/2022 

Dados Iniciais

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Declaração Retificadora: Não

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: Sim

PJ optante pelo Simples Nacional: Não

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Não preenchido

PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não

PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não

PJ optante pelo CPRB: Não

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações
anteriores no mês da declaração

Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014: Não preenchido

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das
Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não preenchido

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: Não preenchido

Dados Cadastrais do Estabelecimento

Nome Empresarial: TOPOGRAFIA TERRA BRASIL LTDA  
Logradouro: R GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA Número:496  
Complemento: SALA 01 Bairro/Distrito:FIGUEIRA

Município: URUSSANGA UF: SC

CEP: 88840-000 Telefone: FAX:
Caixa Postal: UF: CEP:
Correio Eletrônico:
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MINISTÉRIO DA FAZENDA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 11.623.637/0001-50 Janeiro/2022

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: VALTER LUIZ FELZMANN
CPF: 995.354.750-53

Telefone: Ramal: FAX:  

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: JOAO GIOVAN FERREIRA
CPF: 584.048.059-20
Inscrição no CRC: 026380 UF: SC
Telefone: (48)3533-0062 Ramal: Fax:
Correio Eletrônico: PATRIMONIO.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Não existem Débitos.
Não existem Débitos do Trimestre Anterior.

***** FIM DE IMPRESSÃO *****
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