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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOIEIRO E MEMBROS DA 

RESPECTIVA EQUIPE DE APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

DE GUATAMBU, ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

 
“A vinculação ao edital é princípio básico de toda 

licitação. O edital é a lei interna da licitação, e, 
como tal, vincula aos seus termos tanto os 

licitantes como a Administração que o expediu” (STF 
- ARE: 1156391 ES). 

 
 

 

Processo de Licitação nº 157/2020 

Pregão nº 45/2020 – forma presencial 

 

 

AGÊNCIA TUBAZUL EIRELI – EPP, pessoa jurídica, inscrita 

no CNPJ sob o nº 27.971.604/0001-31, com sede na Rua dos 

Ferroviários, 402, bairro Oficinas, CEP: 88.702-230, na 

cidade de Tubarão - SC, representada por seu sócio-

administrador ao final identificado, comparece para 

apresentar 

 

CONTRARRAZÕES 

 

ao recurso interposto pela licitante Acesse Concursos Ltda. – 

ME e o faz consubstanciado nas seguintes contrarrazões: 

 

I - Irresignada com a habilitação da Recorrida, declarada 

vencedora, na etapa de lances do Pregão, a Recorrente interpos 

recurso, entendendo que a habilitação da Recorrida ocorreu ao arrepio 
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da lei e em desacordo com o princípio da vinculação às regras do edital 

disciplinador do certame. 

 

II - Em que pese toda a argumentação da Recorrente não há 

nesse processo licitatório razões suficientes para a revisão da decisão 

adotada por esse Pregoeiro e por sua Equipe de Apoio, que culminou 

com a correta e legal habilitação da Recorrida. 

 

III - DAS CONTRARRAZÕES 

 

3.1 Basicamente a Recorrente funda suas razões ante, 

segundo seu entendimento, que a Administração, por intermédio do 

Pregoeiro e da sua Equipe de Apoio descumpriu as normas editalícias 

expressas nos incisos XII e XIII, do item “12.2” do edital disciplinador 

do certame licitatório, que tratam de comprovações relacionadas à 

habilitação técnica: 

 

XII - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 

com a apresentação de atestados de aptidão expedidos por entidades 

públicas ou privadas, para as quais os licitantes tenham executado 

serviços da mesma natureza ao desse certame. 

 

XIII - Indicação e comprovação, através de documento hábil (cópia da 

carteira de trabalho, registro de empregado, contrato de trabalho ou 

comprovação de pertencer ao quadro social da empresa) que possui em 

seu quadro profissional técnico responsável inscrito ao Conselho 

Regional de Administração – CRA. 

 

3.2 Esta licitante ora Recorrida cumpriu ao solicitado pelo 

Edital, e, por isso mesmo, foi habilitada. O Pregoeiro e sua Equipe de 

Apoio agiram de acordo com o regramento do Edital ao qual está 

vinculada a Administração e as Licitantes, dentre elas a própria 

Recorrente. 
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3.3 A decisão adotada pelo Pregoeiro e por sua Equipe de 

Apoio não contraria o princípio constitucional da legalidade, porque 

está de acordo com a legislação das Licitações e Contratos 

Administrativos – Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2022. 

 

3.4 Ademais, se a Administração, ao publicar o Edital, 

pretendesse, que a empresa apresentasse mais que um atestado de 

aptidão expedidos por entidades públicas ou privadas (inciso XII), 

teria, em obediência à legislação, colocado de forma expressa, clara e 

objetiva a quantidade de atestados que deveriam ser apresentados. 

 

3.5 Tanto a exigência estabelecida no Edital (inciso XII, do 

item 12.2), quanto a decisão proferida pelo Pregoeiro e de sua Equipe 

de Apoio, de habilitar a licitante Recorrida, estão de acordo com a 

disposição do art. 30, II, da Lei nº 8.666/93. 

 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-

se-á a: 

[...]; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para 

a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 

cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 

pelos trabalhos; 

[...]. 

 

A interpretação do dispositivo acima transcrito deve estar 

sempre voltada ao princípio de que a licitação deve ocorrer sempre na 

busca da oferta mais vantajosa à Administração. 
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Acerca disso, da jurisprudência destacamos o seguinte aresto: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. 

SUSPENSÃO DO CERTAME. IRREGULARIDADE DOS 

ATESTADOS. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. APTIDÃO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RIGOR EXCESSIVO. PRINCÍPIO 

DO FORMALISMO MODERADO. 1. De acordo com o art. 3º e o 

art. 30 da Lei de Licitações, não se deve extrair interpretação 

restritiva de modo a contrariar os limites e princípios previstos 

nesses dispositivos legais. 2. Apesar da formalidade que 

permeia o processo licitatório, não se mostra razoável que 

mera irregularidade seja suficiente para excluir a 

impetrante do certame, haja vista que a licitação deve dar-

se sempre na busca da oferta mais vantajosa à 

Administração. 3. O formalismo exacerbado pode gerar 

danos não só ao Estado como às concorrentes, razão porque, 

o princípio do procedimento formal merece ser relativizado. 

4. Destarte, não sobreveio aos autos qualquer argumento novo 

ou documento capaz de alterar o entendimento manifestado 

pelo juízo a quo e ausentes os requisitos legais autorizadores da 

medida pretendida, impõe-se a manutenção da decisão 

agravada. RECURSO DESPROVIDO (destacamos). 

(TJ-RS - AI: 70080447410 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, 
Data de Julgamento: 26/06/2019, Primeira Câmara Cível, Data 

de Publicação: 28/06/2019) 

 

3.5 Do atendimento à disposição do inciso XIII, do item 

“12.2” do Edital disciplinador da Licitação. 

 

Para atender ao exigido no inciso acima destacado a licitante 

Recorrida apresentou a CERTIDÃO DE REGISTRO E 

REGULARIDADE Nº 00744/2020, emitida pelo Conselho Regional 

de Administração de Santa Catarina - CRA/SC. Mencionada certidão 

atende plenamente à exigência editalícia, expressa no inciso XIII, do 
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item “12.2”, porquanto, identifica o responsável técnico, 

administrador  RICHARD PIAVA, inscrição nº 7723, com vinculação 

à empresa, ora Recorrida, até 10/12/2022, bem como, o contrato de 

trabalho anexado junto a referida certidão. 

 

Impressionante é que nos parágrafos vestibulares do recurso 

a Recorrente trata da necessidade da obediência, pela Administração 

ao princípio de sua vinculação às regras editalícias. No entanto não 

consegue perceber que o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, 

acertadamente, agiram em todo o processo com estrita obediência 

àquele princípio. 

 

Supostas consultas oficiosas feitas ao CRA/SC depois da 

licitação não podem ser arguidas como alicerce de recurso, que além 

de expressar razões improcedentes, é tendente a levar a 

Administraçãoadotar decisão contrária à finalidade basilar das 

licitações, qual seja,que a finalidade precípua da LICITAÇÃO é a 

escolha da contratação mais vantajosa para a Administração 

Pública. 

 

Nesse sentido, de decisão do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, destacamos: 

 

"Não se pode perder de vista que a finalidade precípua da 

LICITAÇÃO é a escolha da contratação mais vantajosa para a 

Administração Pública e, para atingi-la, não pode o 

administrador ater-se à rigorismos formais exacerbados, a ponto 

de afastar possíveis interessados do certame, o que limitaria a 

competição e, por conseguinte, reduziria as oportunidades de 

escolha para a contratação" (destacamos).  
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(TJSC, 1ª Câmara de Direito Público, Des. Rel. Paulo Henrique 
Moritz Martins da Silva, Processo: 2010.026900-7, j. 
23/11/2010). 

 

3.6 A incoerência da Recorrente extrapola os limites da 

razoabilidade, ao questionar tema não exigido pelo Edital e não 

destacado na manifestação de vontade de interpor recurso. Ora, 

quando lhe convém discorre e defende a necessidade de vinculação às 

normas editalícias, mas também, por conveniência porta-se contra 

esses próprios fundamentos, contrariando, disposição legal (art. 4º, 

XX, da Lei 10.520/2002). Portanto, as inoportunas observações da 

Recorrente relacionadas à consulta do portal na internet na Recorrida, 

não merecem qualquer análise e nenhuma consideração, nem nestas 

contrarrazões e muito menos do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio. 

 

IV - REQUERIMENTOS: 

 

Por todo o exposto, requero recebimento destas 

contrarrazões, para que no mérito, seja desprovido o recurso 

interposto pela Recorrente, assim, mantendo incólume a decisão 

de habilitação da Recorrida, como regular processamento da 

licitação, com a adjudicação do seu objeto à Recorrida e após a 

contratação da mesma para a execução do objeto do processo 

licitatório. 

 

 
Termos em que 

P. Deferimento. 

 

 
Tubarão - SC, em 12 de janeiro de 2021. 

 

 

http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/
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AGÊNCIA TUBAZUL EIRELI - EPP 

Douglas Martins Antunes–Sócio-administrador 


