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Brasília, 11 de maio de 2022 

Ao  
MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA) 
A/C: Comissão de Licitação 
 

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico 22/2022 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO 
DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, 
RECORRENTE: JOSUE R. DA SILVA EIRELI - ME 
CONTRA RAZOANTE: 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ 
Nº 21.982.891/0001-07, sediada em Brasília/DF 
 

PRELIMINARES 
 

 
A empresa 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ Nº 

21.982.891/0001-07, sediada em Brasília/DF, qualificada nos autos do processo 
licitatório epigrafado, especializada no fornecimento de scanners, revenda autorizada 
Fujitsu, com base na Constituição Federal de 1988, Lei nº 8666/1993, Lei nº 10520/2012, 
Decreto nº 7892/2013 e edital de licitação, mui respeitosamente, vem apresentar as 
suas 

 
CONTRA RAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
 

I- DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 
 

A empresa recorrente alega em sua intenção de recurso que: 
 

Contra a decisão administrativa que resolveu por desclassificar a 

proposta da Recorrente, objetivando que seja reexaminado. Vem em 

tempo manifestar intenção de recurso comtra a desclassificação da sua 

proposta. Pelas razões que farar, requerendo o seu conhecimento e 

provimento. 
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DOS FATOS  
 

A empresa recorrente alega que sua proposta foi desclassificada indevidamente visto 
que cadastraram a proposta eletrônica no sistema do compraspublicas, de acordo com 
o o subitem 5.1  a seguir transcritas do termo de referência do Edital: 
 
 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de 
envio dessa documentação. 
 

 
 
Seja por imperícia, desconhecimento no assunto ou, qualquer que seja o motivo, as 
alegações trazidas para justificar sua Desclassificação “DEVIDA” não poderiam ser mais 
infundadas, não encontrando qualquer amparo na realidade, conforme será 
amplamente demonstrado e comprovado a seguir, pelos fatos apresentados. 
 
 

I- DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE  
 
 
A empresa RECORRENTE alega que sua desclassificação fora equivocada/ Indevida, e 
baseia suas afirmações com lastro em dados no subitem 5.1 e 5.2 do referido edital, 
conforme abaixo.  

 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de 
envio dessa documentação. 

 
 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de 
acesso e senha. 

 
Trecho retirado do recurso do Recorrente 
 

Perceba que em nenhum momento na descrição do subitem 5.1 há 

afirmação de ANEXAR COPIA DA PROPOSTA INICIAL - descrição do  
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objeto ofertado e o preço essas características estão em nossa 

proposta lançada no portal. Para disputa. E NÃO ANEXAR SEJA 
PASSIVO  DE DESCLASSIFICAÇÃO da proposta. A falta da proposta 
em anexo em momento algum distorce fere ou ocorra 
descumprimento das normas  do edital. Ferindo assim algum princípio 
da lei. 
Vale salientar que tais documentos anexados somente serão 

liberados para os demais licitante após rodada de lance. Que toda 
empresa arrematante recebe um prazo para enviar proposta 
atualizada 

 
 
 
 

Fica evidente que se trata de atitude desesperada pela derrota, a fim de tumultuar o 
processo, que vem sendo conduzido de forma isonômica e transparente. 
 
Alegação essa, a qual demonstraremos a seguir, ser exclusivamente em defesa do 
interesse próprio, afastada do interesse público, tratando-se de mero inconformismo 
sem qualquer lastro de plausividade visto que essa Recorrida apresentou todos os 
documentos que comprovam sua condição de habilitação para o referido processo.  
 
 
II- DA REGULAR E VÁLIDA HABILITAÇÃO DA EMPRESA RECORRIDA CONFORME OS 
REQUISITOS DO EDITAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI E O POSICIONAMENTO DO 
TCU ACERCA DA MATÉRIA. 

 
O exercício do direito de contratar com a Administração Pública está vinculado ao 
cumprimento de determinadas condições que a lei estabelece: habilitação jurídica, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal. 
No contexto da Licitação Pública, a Empresa necessita estar devidamente capacitada 
para a contratação e oferecer a proposta mais vantajosa para a Administração. 
No caso em comento, a Empresa declarada vencedora cumpriu rigorosamente todos os 
elementos exigidos na lei e no Edital de modo que sua habilitação não é passível de 
nenhuma irresignação. 
O edital é, sem dúvidas, a parte mais importante de toda e qualquer licitação. É nele que 
devem estar contidas todas as informações sobre o processo licitatório. Isso é 
fundamental, porque um dos princípios das licitações é exatamente o “princípio da 
vinculação do instrumento convocatório”. 
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II- DA ANALISE DO EDITAL E PRAZO PARA QUESTIONAMENTO 
 

Ao participar de um processo licitatório, cabe ao interessado, no caso o fornecedor, 
se atentar a análise criteriosa do edital, termo de referência e todos os fatos que 
envolvem o referido processo. E, caso tenha alguma dúvida do mesmo, é um direito do 
fornecedor dentro do prazo previsto em lei, enviar suas dúvidas para fins de 
esclarecimento do órgão licitante.  

 
Destarte, conforme previsto  no referido edital, subitem 23 os fornecedores teriam 

3 dias para envio de solicitações.  
 
Trecho edital 
 

23.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anterior à data designada para abertura 

da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio 

do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 
Logo, se no caso a recorrente tivesse dúvidas quanto ao cadastro da proposta, e 

anexo de documentos, deveria fazer valer seu direito e solicitar esclarecimentos quanto 
a forma de cadastro. Situação essa que não ocorreu visto que no sistema não constam 
informações sobre esclarecimentos.  

 
Tela sistema 
 

 
 
Como não houveram questionamentos, essa contrarazoante assim como toda a 

equipe da CPL e demais fornecedores, entende que não houveram dúvidas.  
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III- DO CADASTRO DE PROPOSTA ELETRÔNICA NO SISTEMA COMPRASPUBLICAS E DA 

DESCLASSIFICAÇÃO DEVIDA 
 
 

De acordo com o previsto no subitem 5 “DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, os fornecedores teriam até a data e horário da sessão 
para cadastro de proposta e envio de documentos de habilitação no sistema.  

 
 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 

com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a 

etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.  
 

 
Porém, conforme documentos anexados ao sistema, a empresa Recorrente não 
apresentou arquivo de proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, limitando 
se a apresentar apenas os documentos de habilitação.  Logo, não atendeu as exigências 
do subitem 5.1 que motivou sua desclassificação DEVIDA!  
 
Cabe ressaltar que a empresa não anexou documentos técnicos que comprovam a 
descrição dos objetos ofertados.  
 
 
 
MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO  
 

27/04/2022 11:22:13 - Sistema - O fornecedor JOSUE R DA SILVA EIRELI foi desclassificado para o item 0004 pelo 

pregoeiro. 

27/04/2022 11:22:13 - Sistema - Motivo: O fornecedor não encaminhou proposta de preços inicial e os documentos 

que a acompanham – concomitantemente ao envio dos documentos de habilitação - descumprindo as cláusulas 

5.1 e 5.8 do edital, sendo, portanto, DESCLASSIFICADA do certame. 

27/04/2022 11:22:13 - Sistema - O fornecedor JOSUE R DA SILVA EIRELI foi desclassificado no processo. 
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Ressaltamos que para participar de licitações é preciso ter conhecimento, experiência e 
vivencia para participar do processo, ou seja, se a empresa tivesse conhecimento na 
área de licitações e vendas para mercado Governo, aceitaria que houve um erro por 
parte da empresa Recorrente em não apresentar os documentos na fase de cadastro e 
no prazo previsto no referido edital.  
 
 
Importante mencionar que apenas a empresa Recorrente teve proposta desclassificada 
por este motivo, o que comprova que demais fornecedores, se atentaram as exigências 
do edital.  
 
Apenas por amor ao debate, se apenas 1 (UMA) empresa foi desclassificada por este 
motivo, cabe os demais licitantes o erro em anexar a documentação exigida no prazo? 
Óbvio que não! E mais, caso a proposta da recorrente seja reclassificada, estaria o 
pregoeiro ferindo o princípio de isonomia perante aos demais licitantes que se 
atentaram as exigências do edital.  
 
 
Destarte, não há o que se falar em desclassificação equivocada ou indevida, visto que 
houveram motivos para a desclassificação.  
 
Sendo a classificação da Contrarrazoante mais do que devida! Não restam dúvidas 
quando ao atendimento a todas as exigências, sendo elas técnicas ou de habilitação 
dessa contrarrazoante!  
 
DO DIREITO  

 
I- DO PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 

A licitação é “o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da 

Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta 

entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos – a celebração de 

contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico” 

 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na 

medida em que vincula não só a Administração, como também os administrados às 

regras nele estipuladas. Como trazido por Licínia Rossi em seu Manual de Direito 

Administrativo (2015, p.530): Além das disposições legais aplicáveis num 

procedimento licitatório, a Administração não pode descumprir as normas e condições 

do edital, ao qual se acha essencialmente vinculada (art 41 da Lei n. 8.666/93) 
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Dessa feita, observado o conceito do princípio da “Vinculação ao Instrumento 

convocatório”, o qual aqui ressaltaremos e analisaremos o acordão exposto a cima. 

Portanto em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve 

haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 

8.666/1993, verbis: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhes são correlatos 

 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam:[...] 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a 

dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 

vencedor; 

 

Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros 

descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos 

outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência, da igualdade, da 

impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do 

julgamento objetivo. 

Nesse sentido, vale citar a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro[2]: 

Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. 

 

Além de mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, 

segundo o qual “a Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. E o artigo 43, inciso V, ainda exige que 
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o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de 

avalição constantes do edital. 

O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, 

como aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do 

instrumento convocatório (edital ou carta-convite); se deixarem de apresentar a 

documentação exigida, serão considerados inabitados e receberão de volta, fechado, 

o envelope-proposta (art. 43, inciso II); se deixarem de atender as exigências 

concernentes a proposta, serão desclassificados (artigo 48, inciso I). 

 

Quando a Administração estabelece, no edital ou na carta-convite, as condições para 

participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os interessados 

apresentarão suas propostas com base nesses elementos; ora, se for aceita proposta 

ou celebrado contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas, 

burlados estarão os princípios da licitação, em especial o da igualdade entre os 

licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos do edital poderá ser prejudicado 

pela melhor proposta apresentada por outro licitante que os desrespeitou. 

Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento 

convocatório. O instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo que é 

importante para o certame, não podendo o Administrador exigir nem mais nem menos 

do que está previsto nele. Por essa razão, é que a doutrina diz que o edital é lei interna 

da licitação, ficando a ele estritamente vinculada, conforme previsto no art. 41 da lei. 

[grifos acrescidos]. 

Portanto, não se pode abdicar de documentos exigidos na fase correta para envio, 

previstos no referido edital. E mais, não pode a administração pública aceitar após a 

fase de lances, envio de documentos de forma alheia ao processo. 

 

 

II- O PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

 
O princípio da Impessoalidade estabelece o dever de imparcialidade na defesa 

do interesse público, impedindo discriminações e privilégios indevidamente 
dispensados a particulares no exercício da função administrativa. Além do mais, possui 
outro aspecto importante, a atuação dos agentes públicos é imputada ao Estado, 
portanto, as realizações não devem ser atribuídas à pessoa física do agente público, mas 
à pessoa jurídica estatal a que estiver ligado. 

Vejamos o conceito doutrinário dado por Hely Lopes Meirelles à impessoalidade: 
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“O princípio da impessoalidade, referido na 
Constituição de 1988 (art. 37, caput), nada mais é 
que o clássico princípio da finalidade, o qual 
impõe ao administrador público que só pratique 
o ato para o seu fim legal”. E o fim legal é 
unicamente aquele que a norma de direito indica 
expressa ou virtualmente como objetivo do ato, 
de forma impessoal (Meirelles, Hely Lopes Direito 
Administrativo Brasileiro, 40ª Ed, 2013, pag.95). 
 

            Desta forma pode-se dizer que a finalidade é o interesse público e se 
algum ato não seguir esse objetivo será sujeito à invalidação de serviço por finalidade, 
está finalidade ode ser implícita ou expressa nas leis tendo uma finalidade satisfatória 
ao interesse público e o fim direto ao qual a lei se esforça para atingir. 

Agora, vejamos o conceito doutrinário dado por Maria Sylvia Di Pietro sobre a 
impessoalidade: 

 
“Não existe um novo direito administrativo, no 
sentido de que seus intuitos básicos estão sendo 
substituídos por outros antes inexistentes. Os 
temas fundamentais do direito administrativo 
continuam sendo objeto de estudo e tratados de 
praticamente todos os manuais pertinentes a 
esse ramo do direito, inclusive do direito Europeu 
continental. O que existe, na feliz expressão de 
Odete Medauar, é um direito administrativo em 
evolução (...). O Direito administrativo humaniza-
se. 

 
III- O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA  

A sociedade tem elevados anseios de maior qualidade da Administração 
Pública. Neste sentido, um dos passos importantes deste processo de mudança é 
justamente a EC n° 19/98, que, dentre outras mudanças, acrescentou o princípio da 
eficiência dando nova redação ao art. 37 da Constituição da República (Brasil, 2007): 

 
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e EFICIÊNCIA (...)". 

 
Doutrinadores como Hely Lopes Meirelles (1996, p. 90-91) já citavam a 

eficiência como “o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com 
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presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função 
administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, 
exigindo resultados positivos, para o serviço público e satisfatório atendimento das 
necessidades da comunidade e de seus membros.” 

 
É dever do Pregoeiro garantir que a proposta mais bem classificada 

atenda as especificações técnicas e habilitação exigidas no Edital em sua plenitude.  
 
A Administração Pública, diferentemente da iniciativa privada, tem o 

dever de zelar pela escolha da melhor proposta, pois tem o compromisso de administrar 
bem o dinheiro público. Não pode o Administrador Público se esquivar de sua 
responsabilidade no trato com a coisa pública, em sua eficiência no gasto do erário 
público. 

 
 

IV- O PRINCIPIO DA ISONOMIA   

 
O princípio da isonomia é um dos princípios norteadores da administração pública 
nos atos das licitações públicas, anexado aos da eficiência, legalidade, da 
publicidade, julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório, da 
proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança 
jurídica e do interesse público. 
 

“Art. 3o. A licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da 
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração e será processada e julgada 
em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao 
instrument convocatório, do julgamento objetivo 
e dos que lhe são correlatos.”(grifos nossos) 

 
A isonomia dos atos administrativos é pressuposto da supremacia do interesse 
público. Quebrada a isonomia no tratamento com os particulares, o administrador 
deixa de observar o interesse da coletividade, bem maior e objeto principal do 
Direito Administrativo. 
 
O princípio do julgamento objetivo é decorrência lógica do anterior. 
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Impõe-se que a análise das propostas se faça com base no critério indicado no ato 
convocatório e nos termos específicos das mesmas. Por esse princípio, obriga-se a 
Administração a se ater ao critério fixado no ato de convocação, evitando o 
subjetivismo no julgamento. Está substancialmente reafirmado nos arts. 44 e 45 do 
Estatuto Federal Licitatório, que assim determinam: 
 

“Art. 44. No julgamento das propostas, a 
Comissão levará em consideração os critérios 
objetivos definidos no edital ou no convite, os 
quais não devem contrariar as normas e 
princípios estabelecidos por esta Lei. 
 
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, 
devendo a Comissão de licitação ou o responsável 
pelo convite realizá-lo em conformidade com os 
tipos de licitação, os critérios previamente 
estabelecidos no ato convocatório e de acordo 
com os fatores exclusivamente nele referidos, de 
maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes 
e pelo órgão de controle”. 
 

O que se almeja é, nos dizeres do eminente Celso Antônio, “impedir que a licitação seja 
decidida sob o influxo do subjetivismo, de sentimentos, impressões ou propósitos 
pessoais dos membros da comissão julgadora” (Celso Antônio, 1998, p. 338). 

 
II- DAS CONCLUSÕES  

 
Destarte, conclui-se a proposta ofertada ao conceituado órgão por esta 

Contrarrazoante cumpre aos requisitos estabelecidos no Edital, como possui 
conhecimento e condições para arcar com as condições do contrato.  
 
Resta comprovado o atendimento às necessidades do órgão, ao Edital e termo de 
referência pela empresa ora Contrarrazoante. 
 

III- DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, pelas razões de fato e de direito trazidas ao 
conhecimento de Vossa Senhoria, requer: 

I - Que seja ACOLHIDA nos autos do processo licitatório a presente peça 
contendo Contra Razões ao recurso impetrado pela Recorrente JOSUE R. DA SILVA EIRELI 
- ME  
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II - Que seja devidamente julgado IMPROVIDO o RECURSO 
ADMINISTRATIVO apresentado pela empresa JOSUE R. DA SILVA EIRELI - ME; 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Atenciosamente, 
 

 
Myllena Lira Xavier  

CPF: 009.949.685-23 
Diretora 

Myllena.xavier@4udigital.com.br 
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ILMO SR. PREGOEIO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRARRAZÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS 

EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o n° 29.495.004/0001-7, com sede Av. Honorio 

de Paiva, Piçarra, Teresina – PI, por sua representante legal, Ligia Barbosa Felix, CPF 

N° 907.669.703-53, vem tempestivamente, apresentar CONTRARRAZÕES 

ADMINISTRATIVAS, contra o recurso interposto pela empresa JM BARROS NETO, 

referente ao Pregão Eletrônico 022/2022 da Prefeitura de Coelho Neto – MA.  
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I.  TEMPESTIVIDADE 
 

Preliminarmente, cumpre destacar que dispõe o Edital de convocação, em seu item 11, 

subitem 11.2.3, que:  

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de 

então, o prazo de um dia útil para apresentar as razões, pelo 

sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outro um dia útil, que começará a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. (grifo nosso)  

Diante do exposto, foi definido pela pregoeira o limite de até 09/05/2022 às 18hrs, para 

recurso e limite para contrarrazões até 12/05/2022 às 18hrs. Portanto, este instrumento é 

tempestivo. 

II. SÍNTESE DOS FATOS  

 

Ciente do processo em epígrafe, no dia e hora designada, anexamos no sistema de Portal 

de Compras Públicas, nossos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme edital. 

Em sequência, e após demorada rodada de lances fomos declarados como arrematantes dos itens 

1,2 e 3.  

Assim, seguindo a marcha processual o pregoeiro abriu intenção de recurso dos 

respectivos itens. Destarte, e diante dos seus direitos conferidos pela Constituição Federal e Lei 

n° 8.666/93, os licitantes interpuseram tempestivamente, suas indagações quando a sábia decisão 

do pregoeiro.  

Nessa toada, alegaram pontos que merecem destaque e esclarecimento, principalmente, 

no que diz respeito a nossa inabilitação almejada por uma das recorrentes, sem mais delongas 

passemos ao mérito. 

 

III. DO MÉRITO  

 

A priore, nos cabe esclarecer alguns pontos alegados pelo recorrente JM BARROS 
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NETO, quanto ao Pregão Eletrônico 022/2022. 

Em relação, ao modelo, reforçamos o que já é de conhecimento comum, o objeto é uma 

prestação de serviços, que não abrange campo de marca e modelo no preenchimento da proposta, 

via sistema. Nesse ritmo, seguindo a NATUREZA DE PRESTAÇÃO, não é frutífera a ânsia pela 

nossa desclassificação, com esse fundamento esdrúxulo.  

Ante isso, constatamos ao analisar brevemente a proposta readequada apresentada pela 

recorrente, que esta segue o mesmo entendimento, já que não houve especificação de modelo na 

proposta realinhada. Sendo assim, pressupomos que as alegações apresentadas em sede de 

recurso buscam somente postergar o certame em apreço. 

Dessa forma, poderia ainda ser objeto de indagação a juntada aos documentos de 

habilitação. Todavia, não consta no rol dos documentos de habilitação tal exigência.  

Reforçamos, ainda que tal atitude afigura-se como excesso de formalismo, e sobre tal matéria o 

entendimento é patente na doutrina e jurisprudência, quanto a não aplicação.  

Nesta lógica, citamos o entendimento o TCE, in verbis: 

TCU - Acórdão 357/2015-Plenário: 

Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem 

levar à desclassificação da licitante. No curso de procedimentos 

licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio 

do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples 

e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e 

respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a 

prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, 

ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos 

administrados" (Acórdão 357/2015-Plenário | Relator: BRUNO 

DANTAS) 

 

 No mesmo sentido, o doutrinador Adilson Abreu Dallari, diz: 

 
Existem claras manifestações doutrinarias e já há jurisprudência no 

sentido de que na fase de habilitação não deve haver rigidez 

excessiva, deve-se procurar a finalidade da fase de habilitação, deve-

se verificar se o proponente tem concretamente idoneidade. 

Se houver um defeito mínimo, irrelevante para essa comprovação, 

isso não pode ser colocado como excludente do licitante. Deve haver 

uma certa elasticidade em função do objetivo, da razão de ser da fase 

da habilitação; convém ao interesse público que haja o maior número 

possível de participantes. (grifo nosso) 
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 Vale destacar, que nossas ponderações são pertinentes e até mesmo o nobre pregoeiro 

na sua sábia análise não baseou-se em detalhes tão pequenos. Sob a égide do princípio da 

razoabilidade e proporcionalidade, citamos as lições Celso Antônio Bandeira de Mello:  

 

Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não serão apenas 

inconvenientes, mas também ilegítimas – e, portanto, 

jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas desarrazoadas, bizarras, 

incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e 

circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais 

de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei 

atributiva da discrição manejada.  

 

Visto que, a atitude do pregoeiro foi pautada na razoabilidade e prudência, resta claro 

que não há motivos para nossa inabilitação.  

Em sequência, é oportuno tecer explicações quanto à nossa qualificação técnica, já que o 

Atestado de Capacidade Técnica, foi julgado genérico. O Edital, em nenhum momento solicitou 

que fosse comprovado 50% de atestação para cada item, conforme o limite estabelecido em lei 

em relação aos quantitativos do Termo de Referência. Pelo contrário, o edital só exige que seja 

de acordo com as características, quantidades e prazo compatíveis.  

Sem embargo, a recorrente afirma: 

Além disso, a empresa em questão também apresentou 3 (três) atestados 

técnicos com problemas, quais sejam: 

1) Dos 3 (três) atestados apresentados, apenas 2 (dois) são de 

locação, conforme estabelece o objeto da licitação em questão; 

(grifo nosso) 

 

Nessa quadra, nota-se que a própria recorrente AFIRMA que apresentamos atestação 

técnica conforme o objeto licitado no pregão eletrônico 022/2022 da Prefeitura de Coelho Neto 

– MA, contudo, continua a usar argumentos sem fulcro. Outrossim, aponta que nosso atestado 

deveria estar com firma reconhecida. E no que tange, a isso TCU entende que tal exigência fere 

veemente o princípio da competitividade, vejamos: 

 

Acórdão 291/2014 - Plenário - TCU 
9.3. Dar ciência à Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO 

das seguintes irregularidades e impropriedades ocorridas na Tomada 

de Preços 05/2013, com vistas a evitá-las em futuros certames 

licitatórios destinados à contratação de objetos custeados por recursos 

federais: 

9.3.1.[...]; 

9.3.2. [...]; 

9.3.3.[...]; 
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9.3.4. Inabilitação de empresa devido à ausência de reconhecimento 

de firma, exigência essa que apenas pode ser feita em caso de dúvida 

da autenticidade da assinatura e com prévia previsão editalícia, 

conforme entendimento desta Corte, a exemplo do Acórdão 

3.966/2009-2ª Câmara; 

 

 Ainda no caso em lide, vejamos outro Acórdão do TCU: 

Acórdão 604/2015 - Plenário 
9.3.2 a jurisprudência desta Corte de Contas considera restritiva à 

competitividade das licitações cláusula que exija a apresentação de 

documentação com firma reconhecida em cartório, 

conforme Acórdão 291/2014 - Plenário; 

 

Pelo exposto, resta claro que essas alegações não possuem amparo legal, de modo que 

não devem alcançar a reversão da decisão.  Além disso, a recorrente ainda revela que o contrato 

não está ligado a nenhum dos atestados apresentados. Ora caro pregoeiro a exigência da cláusula 

indica que deveria ser apresentado ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. Todavia, não 

proíbe que seja apresentados contratos e/ou notas. 

Por isso, nossa empresa de forma habitual, anexamos sempre juntos aos nossos atestados, 

contratos que ratificam nossos compromissos já assumidos e fiel execução dos nossos serviços, 

com o escopo de possibilitar aos nossos futuros contratantes, segurança jurídica. E não existe, 

nenhuma vedação no ordenamento jurídico brasileiro que restrinja nossa prática. No entanto, se 

o contrato for objeto de dúvida por parte da municipalidade, o prudente e legal é que seja 

realizada diligência para sanar possíveis dúvidas, conforme item 24.13 do Edital.  

Insta mencionar, esgotando todas as possibilidades e ensejando uma inabilitação injusta, 

afirma a recorrente que não incluímos atestação para recarga de cartuchos, itens dos quais nem 

constamos como arrematantes. Nesse sentido, sugerimos que seja revisto nossos documentos de 

habilitação, especificadamente, na página 46, linha 4, e encontrará os suprimentos que 

fornecemos à quem emitiu o atestado.  

Não satisfeita, em mencionar todo o supracitado, a recorrente ainda argumenta sobre os 

nossos preços. E por isso, reforçamos que a busca da Administração Pública, é sempre pelo 

menor preço e maior vantagem. O preço que ofertamos, está ao nosso alcance e ratificamos nosso 

lance e nosso compromisso, ao anexarmos proposta readequada no sistema.  

Por óbvio, o poder de estratégia comercial e de preço, é subjetivo a toda empresa, não 

cabendo a nenhum concorrente opinar, no tocante ao que nos comprometemos prestar e/ou 

fornecer. Logo, não há motivos plausíveis para nossa inabilitação por apresentarmos nosso menor 
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preço, atitude diferente da recorrente que manteve os seus preços, sem demonstrar nenhum 

interesse em oferecer a proposta mais vantajosa para Administração Pública 

De tal exposto, colaciono o entendimento do doutrinador Marçal Justen Filho, que nos 

ensina: 

A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do interesse 

coletivo por via da execução do contrato. A maior vantagem possível 

configura-se pela conjugação de dois aspectos inter-relacionados. Um 

dos ângulos relaciona-se com a prestação a ser executada por parte da 

Administração; o outro vincula-se à prestação à cargo do particular. A 

maior vantagem apresenta-se quando a Administração assumir o 

dever de realizar a prestação menos onerosa e o particular se 

obrigar a realizar a melhor e mais completa prestação. Configura-

se, portanto, uma relação custo-benefício. A maior vantagem 

corresponde à situação de menor custo e maior benefício para a 

Administração. 

 

Contudo, se for objeto de dúvida os valores apresentados e assumidos por nós, reforçamos 

nosso empenho em prestar os devidos esclarecimentos, de acordo com a necessidade de aferição 

do órgão. 

Ademais, a recorrente ainda alega o descumprimento do item 10.2.3. E por isso, ousamos 

anexar uma parte da nossa proposta realinhada e de nossa declaração: 

 

Pelo exposto, verifica-se que houve o fiel cumprimento da cláusula, já que concordamos 

inteiramente, com o edital. Ou seja, a execução será em 05 (cinco) dias, como dispõe o edital.  
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 Em síntese, apresentamos todos os motivos conforme encontra-se o posicionamento 

doutrinário e jurisprudencial, quanto a manutenção da nossa habilitação. Nesse sentido, 

aguardamos bom senso e obediência ao princípio da legalidade. Posto que, todas alegações 

apresentadas em sede recursal não prosperam.  

 

IV. DO PEDIDO  

Conforme os fatos e argumentos apresentados no Recurso Administrativo, solicitamos com 

lídima justiça que: 

 

A )   A peça recursal das recorrente sejam reconhecida, para, no mérito, seja julgada 

IMPROCEDENTE, pela razões e fundamentos expostos;  

B )  Que seja MANTIDA, a decisão que declarou a recorrida vencedora dos itens 1,2 e 3 do 

processo em epígrafe; 

C) Caso o nobre Preogeiro opte por não manter sua decisão, REQUEREMOS que, com fulcro 

no Art. 9° da Lei 10.5020/02 c/c Art. 109,III, § 4o, da Lei 8.666/93, e no Princípio do Duplo 

Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por autoridade superior 

competente.  

 

 

Nestes termos, 

 

Pede e aguarda deferimento. 

 

Teresina – PI, 12 de maio de 2022 
 

 

 

 

 

Ligia Barbosa Felix 

CPF: 907.669.703-53 

Representante legal 
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ILMO SR. PREGOEIO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRARRAZÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS 

EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o n° 29.495.004/0001-7, com sede Av. Honorio 

de Paiva, Piçarra, Teresina – PI, por sua representante legal, Ligia Barbosa Felix, CPF 

N° 907.669.703-53, vem tempestivamente, apresentar CONTRARRAZÕES 

ADMINISTRATIVAS, contra o recurso interposto pela empresa JM BARROS NETO, 

referente ao Pregão Eletrônico 022/2022 da Prefeitura de Coelho Neto – MA.  
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I.  TEMPESTIVIDADE 
 

Preliminarmente, cumpre destacar que dispõe o Edital de convocação, em seu item 11, 

subitem 11.2.3, que:  

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de 

então, o prazo de um dia útil para apresentar as razões, pelo 

sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outro um dia útil, que começará a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. (grifo nosso)  

Diante do exposto, foi definido pela pregoeira o limite de até 09/05/2022 às 18hrs, para 

recurso e limite para contrarrazões até 12/05/2022 às 18hrs. Portanto, este instrumento é 

tempestivo. 

II. SÍNTESE DOS FATOS  

 

Ciente do processo em epígrafe, no dia e hora designada, anexamos no sistema de Portal 

de Compras Públicas, nossos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme edital. 

Em sequência, e após demorada rodada de lances fomos declarados como arrematantes dos itens 

1,2 e 3.  

Assim, seguindo a marcha processual o pregoeiro abriu intenção de recurso dos 

respectivos itens. Destarte, e diante dos seus direitos conferidos pela Constituição Federal e Lei 

n° 8.666/93, os licitantes interpuseram tempestivamente, suas indagações quando a sábia decisão 

do pregoeiro.  

Nessa toada, alegaram pontos que merecem destaque e esclarecimento, principalmente, 

no que diz respeito a nossa inabilitação almejada por uma das recorrentes, sem mais delongas 

passemos ao mérito. 

 

III. DO MÉRITO  

 

A priore, nos cabe esclarecer alguns pontos alegados pelo recorrente JM BARROS 
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NETO, quanto ao Pregão Eletrônico 022/2022. 

Em relação, ao modelo, reforçamos o que já é de conhecimento comum, o objeto é uma 

prestação de serviços, que não abrange campo de marca e modelo no preenchimento da proposta, 

via sistema. Nesse ritmo, seguindo a NATUREZA DE PRESTAÇÃO, não é frutífera a ânsia pela 

nossa desclassificação, com esse fundamento esdrúxulo.  

Ante isso, constatamos ao analisar brevemente a proposta readequada apresentada pela 

recorrente, que esta segue o mesmo entendimento, já que não houve especificação de modelo na 

proposta realinhada. Sendo assim, pressupomos que as alegações apresentadas em sede de 

recurso buscam somente postergar o certame em apreço. 

Dessa forma, poderia ainda ser objeto de indagação a juntada aos documentos de 

habilitação. Todavia, não consta no rol dos documentos de habilitação tal exigência.  

Reforçamos, ainda que tal atitude afigura-se como excesso de formalismo, e sobre tal matéria o 

entendimento é patente na doutrina e jurisprudência, quanto a não aplicação.  

Nesta lógica, citamos o entendimento o TCE, in verbis: 

TCU - Acórdão 357/2015-Plenário: 

Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem 

levar à desclassificação da licitante. No curso de procedimentos 

licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio 

do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples 

e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e 

respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a 

prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, 

ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos 

administrados" (Acórdão 357/2015-Plenário | Relator: BRUNO 

DANTAS) 

 

 No mesmo sentido, o doutrinador Adilson Abreu Dallari, diz: 

 
Existem claras manifestações doutrinarias e já há jurisprudência no 

sentido de que na fase de habilitação não deve haver rigidez 

excessiva, deve-se procurar a finalidade da fase de habilitação, deve-

se verificar se o proponente tem concretamente idoneidade. 

Se houver um defeito mínimo, irrelevante para essa comprovação, 

isso não pode ser colocado como excludente do licitante. Deve haver 

uma certa elasticidade em função do objetivo, da razão de ser da fase 

da habilitação; convém ao interesse público que haja o maior número 

possível de participantes. (grifo nosso) 
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 Vale destacar, que nossas ponderações são pertinentes e até mesmo o nobre pregoeiro 

na sua sábia análise não baseou-se em detalhes tão pequenos. Sob a égide do princípio da 

razoabilidade e proporcionalidade, citamos as lições Celso Antônio Bandeira de Mello:  

 

Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não serão apenas 

inconvenientes, mas também ilegítimas – e, portanto, 

jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas desarrazoadas, bizarras, 

incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e 

circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais 

de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei 

atributiva da discrição manejada.  

 

Visto que, a atitude do pregoeiro foi pautada na razoabilidade e prudência, resta claro 

que não há motivos para nossa inabilitação.  

Em sequência, é oportuno tecer explicações quanto à nossa qualificação técnica, já que o 

Atestado de Capacidade Técnica, foi julgado genérico. O Edital, em nenhum momento solicitou 

que fosse comprovado 50% de atestação para cada item, conforme o limite estabelecido em lei 

em relação aos quantitativos do Termo de Referência. Pelo contrário, o edital só exige que seja 

de acordo com as características, quantidades e prazo compatíveis.  

Sem embargo, a recorrente afirma: 

Além disso, a empresa em questão também apresentou 3 (três) atestados 

técnicos com problemas, quais sejam: 

1) Dos 3 (três) atestados apresentados, apenas 2 (dois) são de 

locação, conforme estabelece o objeto da licitação em questão; 

(grifo nosso) 

 

Nessa quadra, nota-se que a própria recorrente AFIRMA que apresentamos atestação 

técnica conforme o objeto licitado no pregão eletrônico 022/2022 da Prefeitura de Coelho Neto 

– MA, contudo, continua a usar argumentos sem fulcro. Outrossim, aponta que nosso atestado 

deveria estar com firma reconhecida. E no que tange, a isso TCU entende que tal exigência fere 

veemente o princípio da competitividade, vejamos: 

 

Acórdão 291/2014 - Plenário - TCU 
9.3. Dar ciência à Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO 

das seguintes irregularidades e impropriedades ocorridas na Tomada 

de Preços 05/2013, com vistas a evitá-las em futuros certames 

licitatórios destinados à contratação de objetos custeados por recursos 

federais: 

9.3.1.[...]; 

9.3.2. [...]; 

9.3.3.[...]; 
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9.3.4. Inabilitação de empresa devido à ausência de reconhecimento 

de firma, exigência essa que apenas pode ser feita em caso de dúvida 

da autenticidade da assinatura e com prévia previsão editalícia, 

conforme entendimento desta Corte, a exemplo do Acórdão 

3.966/2009-2ª Câmara; 

 

 Ainda no caso em lide, vejamos outro Acórdão do TCU: 

Acórdão 604/2015 - Plenário 
9.3.2 a jurisprudência desta Corte de Contas considera restritiva à 

competitividade das licitações cláusula que exija a apresentação de 

documentação com firma reconhecida em cartório, 

conforme Acórdão 291/2014 - Plenário; 

 

Pelo exposto, resta claro que essas alegações não possuem amparo legal, de modo que 

não devem alcançar a reversão da decisão.  Além disso, a recorrente ainda revela que o contrato 

não está ligado a nenhum dos atestados apresentados. Ora caro pregoeiro a exigência da cláusula 

indica que deveria ser apresentado ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. Todavia, não 

proíbe que seja apresentados contratos e/ou notas. 

Por isso, nossa empresa de forma habitual, anexamos sempre juntos aos nossos atestados, 

contratos que ratificam nossos compromissos já assumidos e fiel execução dos nossos serviços, 

com o escopo de possibilitar aos nossos futuros contratantes, segurança jurídica. E não existe, 

nenhuma vedação no ordenamento jurídico brasileiro que restrinja nossa prática. No entanto, se 

o contrato for objeto de dúvida por parte da municipalidade, o prudente e legal é que seja 

realizada diligência para sanar possíveis dúvidas, conforme item 24.13 do Edital.  

Insta mencionar, esgotando todas as possibilidades e ensejando uma inabilitação injusta, 

afirma a recorrente que não incluímos atestação para recarga de cartuchos, itens dos quais nem 

constamos como arrematantes. Nesse sentido, sugerimos que seja revisto nossos documentos de 

habilitação, especificadamente, na página 46, linha 4, e encontrará os suprimentos que 

fornecemos à quem emitiu o atestado.  

Não satisfeita, em mencionar todo o supracitado, a recorrente ainda argumenta sobre os 

nossos preços. E por isso, reforçamos que a busca da Administração Pública, é sempre pelo 

menor preço e maior vantagem. O preço que ofertamos, está ao nosso alcance e ratificamos nosso 

lance e nosso compromisso, ao anexarmos proposta readequada no sistema.  

Por óbvio, o poder de estratégia comercial e de preço, é subjetivo a toda empresa, não 

cabendo a nenhum concorrente opinar, no tocante ao que nos comprometemos prestar e/ou 

fornecer. Logo, não há motivos plausíveis para nossa inabilitação por apresentarmos nosso menor 
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preço, atitude diferente da recorrente que manteve os seus preços, sem demonstrar nenhum 

interesse em oferecer a proposta mais vantajosa para Administração Pública 

De tal exposto, colaciono o entendimento do doutrinador Marçal Justen Filho, que nos 

ensina: 

A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do interesse 

coletivo por via da execução do contrato. A maior vantagem possível 

configura-se pela conjugação de dois aspectos inter-relacionados. Um 

dos ângulos relaciona-se com a prestação a ser executada por parte da 

Administração; o outro vincula-se à prestação à cargo do particular. A 

maior vantagem apresenta-se quando a Administração assumir o 

dever de realizar a prestação menos onerosa e o particular se 

obrigar a realizar a melhor e mais completa prestação. Configura-

se, portanto, uma relação custo-benefício. A maior vantagem 

corresponde à situação de menor custo e maior benefício para a 

Administração. 

 

Contudo, se for objeto de dúvida os valores apresentados e assumidos por nós, reforçamos 

nosso empenho em prestar os devidos esclarecimentos, de acordo com a necessidade de aferição 

do órgão. 

Ademais, a recorrente ainda alega o descumprimento do item 10.2.3. E por isso, ousamos 

anexar uma parte da nossa proposta realinhada e de nossa declaração: 

 

Pelo exposto, verifica-se que houve o fiel cumprimento da cláusula, já que concordamos 

inteiramente, com o edital. Ou seja, a execução será em 05 (cinco) dias, como dispõe o edital.  

PR2022.01/CLHO-03685 - Pág 931



  
 

E M P R E E N D I M E N T O S  

 

 

   

 Em síntese, apresentamos todos os motivos conforme encontra-se o posicionamento 

doutrinário e jurisprudencial, quanto a manutenção da nossa habilitação. Nesse sentido, 

aguardamos bom senso e obediência ao princípio da legalidade. Posto que, todas alegações 

apresentadas em sede recursal não prosperam.  

 

IV. DO PEDIDO  

Conforme os fatos e argumentos apresentados no Recurso Administrativo, solicitamos com 

lídima justiça que: 

 

A )   A peça recursal das recorrente sejam reconhecida, para, no mérito, seja julgada 

IMPROCEDENTE, pela razões e fundamentos expostos;  

B )  Que seja MANTIDA, a decisão que declarou a recorrida vencedora dos itens 1,2 e 3 do 

processo em epígrafe; 

C) Caso o nobre Preogeiro opte por não manter sua decisão, REQUEREMOS que, com fulcro 

no Art. 9° da Lei 10.5020/02 c/c Art. 109,III, § 4o, da Lei 8.666/93, e no Princípio do Duplo 

Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por autoridade superior 

competente.  

 

 

Nestes termos, 

 

Pede e aguarda deferimento. 

 

Teresina – PI, 12 de maio de 2022 
 

 

 

 

 

Ligia Barbosa Felix 

CPF: 907.669.703-53 

Representante legal 
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ILMO SR. PREGOEIO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRARRAZÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS 

EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o n° 29.495.004/0001-7, com sede Av. Honorio 

de Paiva, Piçarra, Teresina – PI, por sua representante legal, Ligia Barbosa Felix, CPF 

N° 907.669.703-53, vem tempestivamente, apresentar CONTRARRAZÕES 

ADMINISTRATIVAS, contra o recurso interposto pela empresa JM BARROS NETO, 

referente ao Pregão Eletrônico 022/2022 da Prefeitura de Coelho Neto – MA.  
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I.  TEMPESTIVIDADE 
 

Preliminarmente, cumpre destacar que dispõe o Edital de convocação, em seu item 11, 

subitem 11.2.3, que:  

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de 

então, o prazo de um dia útil para apresentar as razões, pelo 

sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outro um dia útil, que começará a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. (grifo nosso)  

Diante do exposto, foi definido pela pregoeira o limite de até 09/05/2022 às 18hrs, para 

recurso e limite para contrarrazões até 12/05/2022 às 18hrs. Portanto, este instrumento é 

tempestivo. 

II. SÍNTESE DOS FATOS  

 

Ciente do processo em epígrafe, no dia e hora designada, anexamos no sistema de Portal 

de Compras Públicas, nossos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme edital. 

Em sequência, e após demorada rodada de lances fomos declarados como arrematantes dos itens 

1,2 e 3.  

Assim, seguindo a marcha processual o pregoeiro abriu intenção de recurso dos 

respectivos itens. Destarte, e diante dos seus direitos conferidos pela Constituição Federal e Lei 

n° 8.666/93, os licitantes interpuseram tempestivamente, suas indagações quando a sábia decisão 

do pregoeiro.  

Nessa toada, alegaram pontos que merecem destaque e esclarecimento, principalmente, 

no que diz respeito a nossa inabilitação almejada por uma das recorrentes, sem mais delongas 

passemos ao mérito. 

 

III. DO MÉRITO  

 

A priore, nos cabe esclarecer alguns pontos alegados pelo recorrente JM BARROS 
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NETO, quanto ao Pregão Eletrônico 022/2022. 

Em relação, ao modelo, reforçamos o que já é de conhecimento comum, o objeto é uma 

prestação de serviços, que não abrange campo de marca e modelo no preenchimento da proposta, 

via sistema. Nesse ritmo, seguindo a NATUREZA DE PRESTAÇÃO, não é frutífera a ânsia pela 

nossa desclassificação, com esse fundamento esdrúxulo.  

Ante isso, constatamos ao analisar brevemente a proposta readequada apresentada pela 

recorrente, que esta segue o mesmo entendimento, já que não houve especificação de modelo na 

proposta realinhada. Sendo assim, pressupomos que as alegações apresentadas em sede de 

recurso buscam somente postergar o certame em apreço. 

Dessa forma, poderia ainda ser objeto de indagação a juntada aos documentos de 

habilitação. Todavia, não consta no rol dos documentos de habilitação tal exigência.  

Reforçamos, ainda que tal atitude afigura-se como excesso de formalismo, e sobre tal matéria o 

entendimento é patente na doutrina e jurisprudência, quanto a não aplicação.  

Nesta lógica, citamos o entendimento o TCE, in verbis: 

TCU - Acórdão 357/2015-Plenário: 

Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem 

levar à desclassificação da licitante. No curso de procedimentos 

licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio 

do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples 

e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e 

respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a 

prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, 

ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos 

administrados" (Acórdão 357/2015-Plenário | Relator: BRUNO 

DANTAS) 

 

 No mesmo sentido, o doutrinador Adilson Abreu Dallari, diz: 

 
Existem claras manifestações doutrinarias e já há jurisprudência no 

sentido de que na fase de habilitação não deve haver rigidez 

excessiva, deve-se procurar a finalidade da fase de habilitação, deve-

se verificar se o proponente tem concretamente idoneidade. 

Se houver um defeito mínimo, irrelevante para essa comprovação, 

isso não pode ser colocado como excludente do licitante. Deve haver 

uma certa elasticidade em função do objetivo, da razão de ser da fase 

da habilitação; convém ao interesse público que haja o maior número 

possível de participantes. (grifo nosso) 
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 Vale destacar, que nossas ponderações são pertinentes e até mesmo o nobre pregoeiro 

na sua sábia análise não baseou-se em detalhes tão pequenos. Sob a égide do princípio da 

razoabilidade e proporcionalidade, citamos as lições Celso Antônio Bandeira de Mello:  

 

Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não serão apenas 

inconvenientes, mas também ilegítimas – e, portanto, 

jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas desarrazoadas, bizarras, 

incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e 

circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais 

de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei 

atributiva da discrição manejada.  

 

Visto que, a atitude do pregoeiro foi pautada na razoabilidade e prudência, resta claro 

que não há motivos para nossa inabilitação.  

Em sequência, é oportuno tecer explicações quanto à nossa qualificação técnica, já que o 

Atestado de Capacidade Técnica, foi julgado genérico. O Edital, em nenhum momento solicitou 

que fosse comprovado 50% de atestação para cada item, conforme o limite estabelecido em lei 

em relação aos quantitativos do Termo de Referência. Pelo contrário, o edital só exige que seja 

de acordo com as características, quantidades e prazo compatíveis.  

Sem embargo, a recorrente afirma: 

Além disso, a empresa em questão também apresentou 3 (três) atestados 

técnicos com problemas, quais sejam: 

1) Dos 3 (três) atestados apresentados, apenas 2 (dois) são de 

locação, conforme estabelece o objeto da licitação em questão; 

(grifo nosso) 

 

Nessa quadra, nota-se que a própria recorrente AFIRMA que apresentamos atestação 

técnica conforme o objeto licitado no pregão eletrônico 022/2022 da Prefeitura de Coelho Neto 

– MA, contudo, continua a usar argumentos sem fulcro. Outrossim, aponta que nosso atestado 

deveria estar com firma reconhecida. E no que tange, a isso TCU entende que tal exigência fere 

veemente o princípio da competitividade, vejamos: 

 

Acórdão 291/2014 - Plenário - TCU 
9.3. Dar ciência à Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO 

das seguintes irregularidades e impropriedades ocorridas na Tomada 

de Preços 05/2013, com vistas a evitá-las em futuros certames 

licitatórios destinados à contratação de objetos custeados por recursos 

federais: 

9.3.1.[...]; 

9.3.2. [...]; 

9.3.3.[...]; 
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9.3.4. Inabilitação de empresa devido à ausência de reconhecimento 

de firma, exigência essa que apenas pode ser feita em caso de dúvida 

da autenticidade da assinatura e com prévia previsão editalícia, 

conforme entendimento desta Corte, a exemplo do Acórdão 

3.966/2009-2ª Câmara; 

 

 Ainda no caso em lide, vejamos outro Acórdão do TCU: 

Acórdão 604/2015 - Plenário 
9.3.2 a jurisprudência desta Corte de Contas considera restritiva à 

competitividade das licitações cláusula que exija a apresentação de 

documentação com firma reconhecida em cartório, 

conforme Acórdão 291/2014 - Plenário; 

 

Pelo exposto, resta claro que essas alegações não possuem amparo legal, de modo que 

não devem alcançar a reversão da decisão.  Além disso, a recorrente ainda revela que o contrato 

não está ligado a nenhum dos atestados apresentados. Ora caro pregoeiro a exigência da cláusula 

indica que deveria ser apresentado ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. Todavia, não 

proíbe que seja apresentados contratos e/ou notas. 

Por isso, nossa empresa de forma habitual, anexamos sempre juntos aos nossos atestados, 

contratos que ratificam nossos compromissos já assumidos e fiel execução dos nossos serviços, 

com o escopo de possibilitar aos nossos futuros contratantes, segurança jurídica. E não existe, 

nenhuma vedação no ordenamento jurídico brasileiro que restrinja nossa prática. No entanto, se 

o contrato for objeto de dúvida por parte da municipalidade, o prudente e legal é que seja 

realizada diligência para sanar possíveis dúvidas, conforme item 24.13 do Edital.  

Insta mencionar, esgotando todas as possibilidades e ensejando uma inabilitação injusta, 

afirma a recorrente que não incluímos atestação para recarga de cartuchos, itens dos quais nem 

constamos como arrematantes. Nesse sentido, sugerimos que seja revisto nossos documentos de 

habilitação, especificadamente, na página 46, linha 4, e encontrará os suprimentos que 

fornecemos à quem emitiu o atestado.  

Não satisfeita, em mencionar todo o supracitado, a recorrente ainda argumenta sobre os 

nossos preços. E por isso, reforçamos que a busca da Administração Pública, é sempre pelo 

menor preço e maior vantagem. O preço que ofertamos, está ao nosso alcance e ratificamos nosso 

lance e nosso compromisso, ao anexarmos proposta readequada no sistema.  

Por óbvio, o poder de estratégia comercial e de preço, é subjetivo a toda empresa, não 

cabendo a nenhum concorrente opinar, no tocante ao que nos comprometemos prestar e/ou 

fornecer. Logo, não há motivos plausíveis para nossa inabilitação por apresentarmos nosso menor 
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preço, atitude diferente da recorrente que manteve os seus preços, sem demonstrar nenhum 

interesse em oferecer a proposta mais vantajosa para Administração Pública 

De tal exposto, colaciono o entendimento do doutrinador Marçal Justen Filho, que nos 

ensina: 

A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do interesse 

coletivo por via da execução do contrato. A maior vantagem possível 

configura-se pela conjugação de dois aspectos inter-relacionados. Um 

dos ângulos relaciona-se com a prestação a ser executada por parte da 

Administração; o outro vincula-se à prestação à cargo do particular. A 

maior vantagem apresenta-se quando a Administração assumir o 

dever de realizar a prestação menos onerosa e o particular se 

obrigar a realizar a melhor e mais completa prestação. Configura-

se, portanto, uma relação custo-benefício. A maior vantagem 

corresponde à situação de menor custo e maior benefício para a 

Administração. 

 

Contudo, se for objeto de dúvida os valores apresentados e assumidos por nós, reforçamos 

nosso empenho em prestar os devidos esclarecimentos, de acordo com a necessidade de aferição 

do órgão. 

Ademais, a recorrente ainda alega o descumprimento do item 10.2.3. E por isso, ousamos 

anexar uma parte da nossa proposta realinhada e de nossa declaração: 

 

Pelo exposto, verifica-se que houve o fiel cumprimento da cláusula, já que concordamos 

inteiramente, com o edital. Ou seja, a execução será em 05 (cinco) dias, como dispõe o edital.  

PR2022.01/CLHO-03685 - Pág 938



  
 

E M P R E E N D I M E N T O S  

 

 

   

 Em síntese, apresentamos todos os motivos conforme encontra-se o posicionamento 

doutrinário e jurisprudencial, quanto a manutenção da nossa habilitação. Nesse sentido, 

aguardamos bom senso e obediência ao princípio da legalidade. Posto que, todas alegações 

apresentadas em sede recursal não prosperam.  

 

IV. DO PEDIDO  

Conforme os fatos e argumentos apresentados no Recurso Administrativo, solicitamos com 

lídima justiça que: 

 

A )   A peça recursal das recorrente sejam reconhecida, para, no mérito, seja julgada 

IMPROCEDENTE, pela razões e fundamentos expostos;  

B )  Que seja MANTIDA, a decisão que declarou a recorrida vencedora dos itens 1,2 e 3 do 

processo em epígrafe; 

C) Caso o nobre Preogeiro opte por não manter sua decisão, REQUEREMOS que, com fulcro 

no Art. 9° da Lei 10.5020/02 c/c Art. 109,III, § 4o, da Lei 8.666/93, e no Princípio do Duplo 

Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por autoridade superior 

competente.  

 

 

Nestes termos, 

 

Pede e aguarda deferimento. 

 

Teresina – PI, 12 de maio de 2022 
 

 

 

 

 

Ligia Barbosa Felix 

CPF: 907.669.703-53 

Representante legal 
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ILMO SR. PREGOEIO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRARRAZÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS 

EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o n° 29.495.004/0001-7, com sede Av. Honorio 

de Paiva, Piçarra, Teresina – PI, por sua representante legal, Ligia Barbosa Felix, CPF 

N° 907.669.703-53, vem tempestivamente, apresentar CONTRARRAZÕES 

ADMINISTRATIVAS, contra o recurso interposto pela empresa JM BARROS NETO, 

referente ao Pregão Eletrônico 022/2022 da Prefeitura de Coelho Neto – MA.  
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I.  TEMPESTIVIDADE 
 

Preliminarmente, cumpre destacar que dispõe o Edital de convocação, em seu item 11, 

subitem 11.2.3, que:  

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de 

então, o prazo de um dia útil para apresentar as razões, pelo 

sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outro um dia útil, que começará a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. (grifo nosso)  

Diante do exposto, foi definido pela pregoeira o limite de até 09/05/2022 às 18hrs, para 

recurso e limite para contrarrazões até 12/05/2022 às 18hrs. Portanto, este instrumento é 

tempestivo. 

II. SÍNTESE DOS FATOS  

 

Ciente do processo em epígrafe, no dia e hora designada, anexamos no sistema de Portal 

de Compras Públicas, nossos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme edital. 

Em sequência, e após demorada rodada de lances fomos declarados como arrematantes dos itens 

1,2 e 3.  

Assim, seguindo a marcha processual o pregoeiro abriu intenção de recurso dos 

respectivos itens. Destarte, e diante dos seus direitos conferidos pela Constituição Federal e Lei 

n° 8.666/93, os licitantes interpuseram tempestivamente, suas indagações quando a sábia decisão 

do pregoeiro.  

Nessa toada, alegaram pontos que merecem destaque e esclarecimento, principalmente, 

no que diz respeito a nossa inabilitação almejada por uma das recorrentes, sem mais delongas 

passemos ao mérito. 

 

III. DO MÉRITO  

 

A priore, nos cabe esclarecer alguns pontos alegados pelo recorrente JM BARROS 
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NETO, quanto ao Pregão Eletrônico 022/2022. 

Em relação, ao modelo, reforçamos o que já é de conhecimento comum, o objeto é uma 

prestação de serviços, que não abrange campo de marca e modelo no preenchimento da proposta, 

via sistema. Nesse ritmo, seguindo a NATUREZA DE PRESTAÇÃO, não é frutífera a ânsia pela 

nossa desclassificação, com esse fundamento esdrúxulo.  

Ante isso, constatamos ao analisar brevemente a proposta readequada apresentada pela 

recorrente, que esta segue o mesmo entendimento, já que não houve especificação de modelo na 

proposta realinhada. Sendo assim, pressupomos que as alegações apresentadas em sede de 

recurso buscam somente postergar o certame em apreço. 

Dessa forma, poderia ainda ser objeto de indagação a juntada aos documentos de 

habilitação. Todavia, não consta no rol dos documentos de habilitação tal exigência.  

Reforçamos, ainda que tal atitude afigura-se como excesso de formalismo, e sobre tal matéria o 

entendimento é patente na doutrina e jurisprudência, quanto a não aplicação.  

Nesta lógica, citamos o entendimento o TCE, in verbis: 

TCU - Acórdão 357/2015-Plenário: 

Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem 

levar à desclassificação da licitante. No curso de procedimentos 

licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio 

do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples 

e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e 

respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a 

prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, 

ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos 

administrados" (Acórdão 357/2015-Plenário | Relator: BRUNO 

DANTAS) 

 

 No mesmo sentido, o doutrinador Adilson Abreu Dallari, diz: 

 
Existem claras manifestações doutrinarias e já há jurisprudência no 

sentido de que na fase de habilitação não deve haver rigidez 

excessiva, deve-se procurar a finalidade da fase de habilitação, deve-

se verificar se o proponente tem concretamente idoneidade. 

Se houver um defeito mínimo, irrelevante para essa comprovação, 

isso não pode ser colocado como excludente do licitante. Deve haver 

uma certa elasticidade em função do objetivo, da razão de ser da fase 

da habilitação; convém ao interesse público que haja o maior número 

possível de participantes. (grifo nosso) 
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 Vale destacar, que nossas ponderações são pertinentes e até mesmo o nobre pregoeiro 

na sua sábia análise não baseou-se em detalhes tão pequenos. Sob a égide do princípio da 

razoabilidade e proporcionalidade, citamos as lições Celso Antônio Bandeira de Mello:  

 

Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não serão apenas 

inconvenientes, mas também ilegítimas – e, portanto, 

jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas desarrazoadas, bizarras, 

incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e 

circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais 

de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei 

atributiva da discrição manejada.  

 

Visto que, a atitude do pregoeiro foi pautada na razoabilidade e prudência, resta claro 

que não há motivos para nossa inabilitação.  

Em sequência, é oportuno tecer explicações quanto à nossa qualificação técnica, já que o 

Atestado de Capacidade Técnica, foi julgado genérico. O Edital, em nenhum momento solicitou 

que fosse comprovado 50% de atestação para cada item, conforme o limite estabelecido em lei 

em relação aos quantitativos do Termo de Referência. Pelo contrário, o edital só exige que seja 

de acordo com as características, quantidades e prazo compatíveis.  

Sem embargo, a recorrente afirma: 

Além disso, a empresa em questão também apresentou 3 (três) atestados 

técnicos com problemas, quais sejam: 

1) Dos 3 (três) atestados apresentados, apenas 2 (dois) são de 

locação, conforme estabelece o objeto da licitação em questão; 

(grifo nosso) 

 

Nessa quadra, nota-se que a própria recorrente AFIRMA que apresentamos atestação 

técnica conforme o objeto licitado no pregão eletrônico 022/2022 da Prefeitura de Coelho Neto 

– MA, contudo, continua a usar argumentos sem fulcro. Outrossim, aponta que nosso atestado 

deveria estar com firma reconhecida. E no que tange, a isso TCU entende que tal exigência fere 

veemente o princípio da competitividade, vejamos: 

 

Acórdão 291/2014 - Plenário - TCU 
9.3. Dar ciência à Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO 

das seguintes irregularidades e impropriedades ocorridas na Tomada 

de Preços 05/2013, com vistas a evitá-las em futuros certames 

licitatórios destinados à contratação de objetos custeados por recursos 

federais: 

9.3.1.[...]; 

9.3.2. [...]; 

9.3.3.[...]; 

PR2022.01/CLHO-03685 - Pág 943



  
 

E M P R E E N D I M E N T O S  

 

 
9.3.4. Inabilitação de empresa devido à ausência de reconhecimento 

de firma, exigência essa que apenas pode ser feita em caso de dúvida 

da autenticidade da assinatura e com prévia previsão editalícia, 

conforme entendimento desta Corte, a exemplo do Acórdão 

3.966/2009-2ª Câmara; 

 

 Ainda no caso em lide, vejamos outro Acórdão do TCU: 

Acórdão 604/2015 - Plenário 
9.3.2 a jurisprudência desta Corte de Contas considera restritiva à 

competitividade das licitações cláusula que exija a apresentação de 

documentação com firma reconhecida em cartório, 

conforme Acórdão 291/2014 - Plenário; 

 

Pelo exposto, resta claro que essas alegações não possuem amparo legal, de modo que 

não devem alcançar a reversão da decisão.  Além disso, a recorrente ainda revela que o contrato 

não está ligado a nenhum dos atestados apresentados. Ora caro pregoeiro a exigência da cláusula 

indica que deveria ser apresentado ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. Todavia, não 

proíbe que seja apresentados contratos e/ou notas. 

Por isso, nossa empresa de forma habitual, anexamos sempre juntos aos nossos atestados, 

contratos que ratificam nossos compromissos já assumidos e fiel execução dos nossos serviços, 

com o escopo de possibilitar aos nossos futuros contratantes, segurança jurídica. E não existe, 

nenhuma vedação no ordenamento jurídico brasileiro que restrinja nossa prática. No entanto, se 

o contrato for objeto de dúvida por parte da municipalidade, o prudente e legal é que seja 

realizada diligência para sanar possíveis dúvidas, conforme item 24.13 do Edital.  

Insta mencionar, esgotando todas as possibilidades e ensejando uma inabilitação injusta, 

afirma a recorrente que não incluímos atestação para recarga de cartuchos, itens dos quais nem 

constamos como arrematantes. Nesse sentido, sugerimos que seja revisto nossos documentos de 

habilitação, especificadamente, na página 46, linha 4, e encontrará os suprimentos que 

fornecemos à quem emitiu o atestado.  

Não satisfeita, em mencionar todo o supracitado, a recorrente ainda argumenta sobre os 

nossos preços. E por isso, reforçamos que a busca da Administração Pública, é sempre pelo 

menor preço e maior vantagem. O preço que ofertamos, está ao nosso alcance e ratificamos nosso 

lance e nosso compromisso, ao anexarmos proposta readequada no sistema.  

Por óbvio, o poder de estratégia comercial e de preço, é subjetivo a toda empresa, não 

cabendo a nenhum concorrente opinar, no tocante ao que nos comprometemos prestar e/ou 

fornecer. Logo, não há motivos plausíveis para nossa inabilitação por apresentarmos nosso menor 
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preço, atitude diferente da recorrente que manteve os seus preços, sem demonstrar nenhum 

interesse em oferecer a proposta mais vantajosa para Administração Pública 

De tal exposto, colaciono o entendimento do doutrinador Marçal Justen Filho, que nos 

ensina: 

A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do interesse 

coletivo por via da execução do contrato. A maior vantagem possível 

configura-se pela conjugação de dois aspectos inter-relacionados. Um 

dos ângulos relaciona-se com a prestação a ser executada por parte da 

Administração; o outro vincula-se à prestação à cargo do particular. A 

maior vantagem apresenta-se quando a Administração assumir o 

dever de realizar a prestação menos onerosa e o particular se 

obrigar a realizar a melhor e mais completa prestação. Configura-

se, portanto, uma relação custo-benefício. A maior vantagem 

corresponde à situação de menor custo e maior benefício para a 

Administração. 

 

Contudo, se for objeto de dúvida os valores apresentados e assumidos por nós, reforçamos 

nosso empenho em prestar os devidos esclarecimentos, de acordo com a necessidade de aferição 

do órgão. 

Ademais, a recorrente ainda alega o descumprimento do item 10.2.3. E por isso, ousamos 

anexar uma parte da nossa proposta realinhada e de nossa declaração: 

 

Pelo exposto, verifica-se que houve o fiel cumprimento da cláusula, já que concordamos 

inteiramente, com o edital. Ou seja, a execução será em 05 (cinco) dias, como dispõe o edital.  
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 Em síntese, apresentamos todos os motivos conforme encontra-se o posicionamento 

doutrinário e jurisprudencial, quanto a manutenção da nossa habilitação. Nesse sentido, 

aguardamos bom senso e obediência ao princípio da legalidade. Posto que, todas alegações 

apresentadas em sede recursal não prosperam.  

 

IV. DO PEDIDO  

Conforme os fatos e argumentos apresentados no Recurso Administrativo, solicitamos com 

lídima justiça que: 

 

A )   A peça recursal das recorrente sejam reconhecida, para, no mérito, seja julgada 

IMPROCEDENTE, pela razões e fundamentos expostos;  

B )  Que seja MANTIDA, a decisão que declarou a recorrida vencedora dos itens 1,2 e 3 do 

processo em epígrafe; 

C) Caso o nobre Preogeiro opte por não manter sua decisão, REQUEREMOS que, com fulcro 

no Art. 9° da Lei 10.5020/02 c/c Art. 109,III, § 4o, da Lei 8.666/93, e no Princípio do Duplo 

Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por autoridade superior 

competente.  

 

 

Nestes termos, 

 

Pede e aguarda deferimento. 

 

Teresina – PI, 12 de maio de 2022 
 

 

 

 

 

Ligia Barbosa Felix 

CPF: 907.669.703-53 

Representante legal 
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ILMO SR. PREGOEIO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRARRAZÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS 

EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o n° 29.495.004/0001-7, com sede Av. Honorio 

de Paiva, Piçarra, Teresina – PI, por sua representante legal, Ligia Barbosa Felix, CPF 

N° 907.669.703-53, vem tempestivamente, apresentar CONTRARRAZÕES 

ADMINISTRATIVAS, contra o recurso interposto pela empresa JM BARROS NETO, 

referente ao Pregão Eletrônico 022/2022 da Prefeitura de Coelho Neto – MA.  
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I.  TEMPESTIVIDADE 
 

Preliminarmente, cumpre destacar que dispõe o Edital de convocação, em seu item 11, 

subitem 11.2.3, que:  

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de 

então, o prazo de um dia útil para apresentar as razões, pelo 

sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outro um dia útil, que começará a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. (grifo nosso)  

Diante do exposto, foi definido pela pregoeira o limite de até 09/05/2022 às 18hrs, para 

recurso e limite para contrarrazões até 12/05/2022 às 18hrs. Portanto, este instrumento é 

tempestivo. 

II. SÍNTESE DOS FATOS  

 

Ciente do processo em epígrafe, no dia e hora designada, anexamos no sistema de Portal 

de Compras Públicas, nossos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme edital. 

Em sequência, e após demorada rodada de lances fomos declarados como arrematantes dos itens 

1,2 e 3.  

Assim, seguindo a marcha processual o pregoeiro abriu intenção de recurso dos 

respectivos itens. Destarte, e diante dos seus direitos conferidos pela Constituição Federal e Lei 

n° 8.666/93, os licitantes interpuseram tempestivamente, suas indagações quando a sábia decisão 

do pregoeiro.  

Nessa toada, alegaram pontos que merecem destaque e esclarecimento, principalmente, 

no que diz respeito a nossa inabilitação almejada por uma das recorrentes, sem mais delongas 

passemos ao mérito. 

 

III. DO MÉRITO  

 

A priore, nos cabe esclarecer alguns pontos alegados pelo recorrente JM BARROS 
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NETO, quanto ao Pregão Eletrônico 022/2022. 

Em relação, ao modelo, reforçamos o que já é de conhecimento comum, o objeto é uma 

prestação de serviços, que não abrange campo de marca e modelo no preenchimento da proposta, 

via sistema. Nesse ritmo, seguindo a NATUREZA DE PRESTAÇÃO, não é frutífera a ânsia pela 

nossa desclassificação, com esse fundamento esdrúxulo.  

Ante isso, constatamos ao analisar brevemente a proposta readequada apresentada pela 

recorrente, que esta segue o mesmo entendimento, já que não houve especificação de modelo na 

proposta realinhada. Sendo assim, pressupomos que as alegações apresentadas em sede de 

recurso buscam somente postergar o certame em apreço. 

Dessa forma, poderia ainda ser objeto de indagação a juntada aos documentos de 

habilitação. Todavia, não consta no rol dos documentos de habilitação tal exigência.  

Reforçamos, ainda que tal atitude afigura-se como excesso de formalismo, e sobre tal matéria o 

entendimento é patente na doutrina e jurisprudência, quanto a não aplicação.  

Nesta lógica, citamos o entendimento o TCE, in verbis: 

TCU - Acórdão 357/2015-Plenário: 

Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem 

levar à desclassificação da licitante. No curso de procedimentos 

licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio 

do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples 

e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e 

respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a 

prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, 

ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos 

administrados" (Acórdão 357/2015-Plenário | Relator: BRUNO 

DANTAS) 

 

 No mesmo sentido, o doutrinador Adilson Abreu Dallari, diz: 

 
Existem claras manifestações doutrinarias e já há jurisprudência no 

sentido de que na fase de habilitação não deve haver rigidez 

excessiva, deve-se procurar a finalidade da fase de habilitação, deve-

se verificar se o proponente tem concretamente idoneidade. 

Se houver um defeito mínimo, irrelevante para essa comprovação, 

isso não pode ser colocado como excludente do licitante. Deve haver 

uma certa elasticidade em função do objetivo, da razão de ser da fase 

da habilitação; convém ao interesse público que haja o maior número 

possível de participantes. (grifo nosso) 
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 Vale destacar, que nossas ponderações são pertinentes e até mesmo o nobre pregoeiro 

na sua sábia análise não baseou-se em detalhes tão pequenos. Sob a égide do princípio da 

razoabilidade e proporcionalidade, citamos as lições Celso Antônio Bandeira de Mello:  

 

Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não serão apenas 

inconvenientes, mas também ilegítimas – e, portanto, 

jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas desarrazoadas, bizarras, 

incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e 

circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais 

de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei 

atributiva da discrição manejada.  

 

Visto que, a atitude do pregoeiro foi pautada na razoabilidade e prudência, resta claro 

que não há motivos para nossa inabilitação.  

Em sequência, é oportuno tecer explicações quanto à nossa qualificação técnica, já que o 

Atestado de Capacidade Técnica, foi julgado genérico. O Edital, em nenhum momento solicitou 

que fosse comprovado 50% de atestação para cada item, conforme o limite estabelecido em lei 

em relação aos quantitativos do Termo de Referência. Pelo contrário, o edital só exige que seja 

de acordo com as características, quantidades e prazo compatíveis.  

Sem embargo, a recorrente afirma: 

Além disso, a empresa em questão também apresentou 3 (três) atestados 

técnicos com problemas, quais sejam: 

1) Dos 3 (três) atestados apresentados, apenas 2 (dois) são de 

locação, conforme estabelece o objeto da licitação em questão; 

(grifo nosso) 

 

Nessa quadra, nota-se que a própria recorrente AFIRMA que apresentamos atestação 

técnica conforme o objeto licitado no pregão eletrônico 022/2022 da Prefeitura de Coelho Neto 

– MA, contudo, continua a usar argumentos sem fulcro. Outrossim, aponta que nosso atestado 

deveria estar com firma reconhecida. E no que tange, a isso TCU entende que tal exigência fere 

veemente o princípio da competitividade, vejamos: 

 

Acórdão 291/2014 - Plenário - TCU 
9.3. Dar ciência à Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO 

das seguintes irregularidades e impropriedades ocorridas na Tomada 

de Preços 05/2013, com vistas a evitá-las em futuros certames 

licitatórios destinados à contratação de objetos custeados por recursos 

federais: 

9.3.1.[...]; 

9.3.2. [...]; 

9.3.3.[...]; 
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9.3.4. Inabilitação de empresa devido à ausência de reconhecimento 

de firma, exigência essa que apenas pode ser feita em caso de dúvida 

da autenticidade da assinatura e com prévia previsão editalícia, 

conforme entendimento desta Corte, a exemplo do Acórdão 

3.966/2009-2ª Câmara; 

 

 Ainda no caso em lide, vejamos outro Acórdão do TCU: 

Acórdão 604/2015 - Plenário 
9.3.2 a jurisprudência desta Corte de Contas considera restritiva à 

competitividade das licitações cláusula que exija a apresentação de 

documentação com firma reconhecida em cartório, 

conforme Acórdão 291/2014 - Plenário; 

 

Pelo exposto, resta claro que essas alegações não possuem amparo legal, de modo que 

não devem alcançar a reversão da decisão.  Além disso, a recorrente ainda revela que o contrato 

não está ligado a nenhum dos atestados apresentados. Ora caro pregoeiro a exigência da cláusula 

indica que deveria ser apresentado ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. Todavia, não 

proíbe que seja apresentados contratos e/ou notas. 

Por isso, nossa empresa de forma habitual, anexamos sempre juntos aos nossos atestados, 

contratos que ratificam nossos compromissos já assumidos e fiel execução dos nossos serviços, 

com o escopo de possibilitar aos nossos futuros contratantes, segurança jurídica. E não existe, 

nenhuma vedação no ordenamento jurídico brasileiro que restrinja nossa prática. No entanto, se 

o contrato for objeto de dúvida por parte da municipalidade, o prudente e legal é que seja 

realizada diligência para sanar possíveis dúvidas, conforme item 24.13 do Edital.  

Insta mencionar, esgotando todas as possibilidades e ensejando uma inabilitação injusta, 

afirma a recorrente que não incluímos atestação para recarga de cartuchos, itens dos quais nem 

constamos como arrematantes. Nesse sentido, sugerimos que seja revisto nossos documentos de 

habilitação, especificadamente, na página 46, linha 4, e encontrará os suprimentos que 

fornecemos à quem emitiu o atestado.  

Não satisfeita, em mencionar todo o supracitado, a recorrente ainda argumenta sobre os 

nossos preços. E por isso, reforçamos que a busca da Administração Pública, é sempre pelo 

menor preço e maior vantagem. O preço que ofertamos, está ao nosso alcance e ratificamos nosso 

lance e nosso compromisso, ao anexarmos proposta readequada no sistema.  

Por óbvio, o poder de estratégia comercial e de preço, é subjetivo a toda empresa, não 

cabendo a nenhum concorrente opinar, no tocante ao que nos comprometemos prestar e/ou 

fornecer. Logo, não há motivos plausíveis para nossa inabilitação por apresentarmos nosso menor 
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preço, atitude diferente da recorrente que manteve os seus preços, sem demonstrar nenhum 

interesse em oferecer a proposta mais vantajosa para Administração Pública 

De tal exposto, colaciono o entendimento do doutrinador Marçal Justen Filho, que nos 

ensina: 

A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do interesse 

coletivo por via da execução do contrato. A maior vantagem possível 

configura-se pela conjugação de dois aspectos inter-relacionados. Um 

dos ângulos relaciona-se com a prestação a ser executada por parte da 

Administração; o outro vincula-se à prestação à cargo do particular. A 

maior vantagem apresenta-se quando a Administração assumir o 

dever de realizar a prestação menos onerosa e o particular se 

obrigar a realizar a melhor e mais completa prestação. Configura-

se, portanto, uma relação custo-benefício. A maior vantagem 

corresponde à situação de menor custo e maior benefício para a 

Administração. 

 

Contudo, se for objeto de dúvida os valores apresentados e assumidos por nós, reforçamos 

nosso empenho em prestar os devidos esclarecimentos, de acordo com a necessidade de aferição 

do órgão. 

Ademais, a recorrente ainda alega o descumprimento do item 10.2.3. E por isso, ousamos 

anexar uma parte da nossa proposta realinhada e de nossa declaração: 

 

Pelo exposto, verifica-se que houve o fiel cumprimento da cláusula, já que concordamos 

inteiramente, com o edital. Ou seja, a execução será em 05 (cinco) dias, como dispõe o edital.  
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 Em síntese, apresentamos todos os motivos conforme encontra-se o posicionamento 

doutrinário e jurisprudencial, quanto a manutenção da nossa habilitação. Nesse sentido, 

aguardamos bom senso e obediência ao princípio da legalidade. Posto que, todas alegações 

apresentadas em sede recursal não prosperam.  

 

IV. DO PEDIDO  

Conforme os fatos e argumentos apresentados no Recurso Administrativo, solicitamos com 

lídima justiça que: 

 

A )   A peça recursal das recorrente sejam reconhecida, para, no mérito, seja julgada 

IMPROCEDENTE, pela razões e fundamentos expostos;  

B )  Que seja MANTIDA, a decisão que declarou a recorrida vencedora dos itens 1,2 e 3 do 

processo em epígrafe; 

C) Caso o nobre Preogeiro opte por não manter sua decisão, REQUEREMOS que, com fulcro 

no Art. 9° da Lei 10.5020/02 c/c Art. 109,III, § 4o, da Lei 8.666/93, e no Princípio do Duplo 

Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por autoridade superior 

competente.  

 

 

Nestes termos, 

 

Pede e aguarda deferimento. 

 

Teresina – PI, 12 de maio de 2022 
 

 

 

 

 

Ligia Barbosa Felix 

CPF: 907.669.703-53 

Representante legal 
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