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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
PREGAO ELETRONICO Nº 30/2021- PMSIP
CONTRARRAZÕES DE RECURSO 
AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL- PA
Sr. Rosinaldo Ferreira de Freitas
A Empresa VILA URBANA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 42.226.144/0001-00, endereço Rua DR.
MATTA BACELAR, 1400, Santa Izabel – PA, devidamente qualificada nos autos do processo licitatório em epígrafe,
vem apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa MS PRODUÇÕE
EVENTOS CULTURAIS LTDA, já qualificada, pelas razões de fato e de direito abaixo delineadas. 

I. DA TEMPESTIVIDADE 
Nos termos do item 12.1 do edital, em caso de recurso, os licitantes possuem o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentar contrarrazões, o qual começará a contar do término do prazo do recorrente. O prazo para contrarrazoar
iniciou-se no dia 04/11/2021 e findará no dia 08/11/2021 às 23h59m, conforme consta no sistema, de modo que a
presente peça é tempestiva. 

II. DA SÍNTESE FÁTICA 
A presente licitação tem por objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA IZABEL E SUAS SECRETARIAS JURISDICIONADAS”. 
No dia 25/10/2021 fora publicado o resultado de Habilitação, tendo esta empresa sido corretamente aceita e
estando totalmente habilitada no processo licitatório, por cumprir com todos os requisitos dispostos no edital. 
No entanto, inconformada com o resultado, a Empresa MS PRODUÇÕE EVENTOS CULTURAIS LTDA interpôs recurso
administrativo, alegando, em síntese, que a Empresa VILA URBANA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA deixou de
apresentar documentos exigidos no edital, e em virtude disso, não poderia ser considerada Habilitada no certame,
por violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
Ocorre que, conforme será amplamente e fartamente comprovado, a Empresa VILA URBANA SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 42.226.144/0001-00 cumpriu todos os requisitos do edital do PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 030/2021- PMSI, estando totalmente apta a permanecer no certame. 
Sendo assim, as Razões do recurso interposto pela recorrente não devem prosperar, e tem estas Contrarrazões o
objetivo de afastar de maneira contundente e de forma irrefutável tais pretensões, pois descabidas fática e
juridicamente. 

III. DO DIREITO.
A Empresa recorrente alega que a recorrida VILA URBANA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº
42.226.144/0001-00 não teria apresentado os seguintes documentos do Edital:
“10.6.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
10.6.4.2 Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 
10.6.4.3 Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão;”
De maneira desleal, a empresa recorrente tenta induzir o Ilustre Pregoeiro ao erro, alegando que a Empresa não
teria apresentado os documentos acima descritos, e que segundo o texto acima, extraído do Edital, seria
necessário que a Empresa tivesse apresentado três Certidões Negativas de Protestos, pois esta seria a suposta
exigência do instrumento convocatório. 
A priori, cumpre ressaltar que a recorrida cumpriu totalmente as determinações do item 10.6.4.2, tendo
apresentado sua Certidão indicativa de cartórios, emitida pela Central de distribuição do Fórum de Santa Izabel do
Pará, com prazo de validade expresso na certidão, nos exatos termos indicados no Edital. De modo que essa
documentação, por si só, rechaça a alegação trazida em sede recursal, de que tal documentação não teria sido
apresentada.
Outrossim, quanto ao item 10.6.4.3, alega a recorrente que a Empresa VILA URBANA SERVICOS DE ENGENHARIA
LTDA, deveria ter apresentado 03 (três) Certidões Negativas de Protestos, pois esta supostamente seria a
determinação do Edital. 
No entanto, o Edital em nenhum momento faz a referida exigência, pelo contrário, apenas exige a emissão de
Certidão Negativa de Protestos “datada dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria certidão”, conforme se depreende do próprio item acima transcrito, tendo a Empresa cumprido
fielmente essa exigência! 
Aliás, os itens indicados pelo recorrente não estão interligados e são independentes. Sendo assim, nos moldes
dispostos no próprio Edital, a Empresa deve apresentar a Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras da
sede do licitante (item 10.6.4.2 fielmente cumprido, conforme visto). E, deve apresentar Certidão Negativa de
Protesto datada dos últimos trinta dias (item 10.6.4.3), não fazendo qualquer exigência de três certidões. 
Ademais, em que pese a Certidão indicativa de cartórios mencionar a existência de três cartórios extrajudiciais no
município da sede do licitante, é imprescindível frisar que APENAS UM DELES emite Certidão Negativa de Protestos,
qual seja: Cartório Único Ofício – Notarial e Registro (Cartório Teixeira).
De tal modo, não haveria sequer a possibilidade de requerer Certidões Negativas de Protesto nos outros cartórios
mencionados na Certidão indicativa, posto que esses não emitem a referida certidão requerida no Edital do
certame. Isso apenas corrobora com o fato de que a Empresa recorrida seguiu fielmente os termos do edital e deve
permanecer habilitada no certame para todos os fins. 
Ora, pelo próprio princípio da Vinculação ao instrumento convocatório, pode-se observar que a Empresa VILA
URBANA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA está apta a permanecer no certame, principalmente pelo fato de ter
cumprido todas as exigências exatamente nos moldes indicados no instrumento convocatório. 
Não se pode, em nenhuma hipótese, exigir a apresentação de documentos a mais do que o exigido no Edital, que
sequer foram exigidos ou que nem podem ser emitidos (o que é o caso, já que apenas um Cartório emite Certidão
Negativa de Protesto no município), como tenta fazer a Empresa recorrente. Nesses termos nos ensina a
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jurisprudência pátria, in verbis:
LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 1 - A licitação, procedimento
vinculado, deve observar, entre outros princípios, o da vinculação ao instrumento convocatório (art. 41, da L.
8.666/93). 2 - Ilegal a desclassificação de licitante com fundamento em exigência de documento não previsto no
edital. 3 - Remessa oficial não provida. (TJ-DF 20070111416167 DF 0002719-39.2007.8.07.0001, Relator: JAIR
SOARES, Data de Julgamento: 07/07/2010, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/07/2010 .
Pág.: 111)
EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - INABILITAÇÃO - DOCUMENTO NÃO
PREVISTO NO EDITAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - 1. Ao que tudo indica, o campo de
discricionariedade de atuação conferida à Administração no âmbito da análise da habilitação da licitante prevista
nos dispositivos legais de regência e no Edital que disciplina o certame foi exorbitado pelo ato administrativo que
inabilitou à Apelante do prosseguimento do certame licitatório, ante a exigência de documento não previsto no
edital. 2. In casu, resta configurado direito líquido e certo da Impetrante, bem como ato da Administração que
possa ser identificado como ilegal ou abusivo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - Remessa Ex-officio:
00044820820098080024, Relator: MARIA DO CEU PITANGA PINTO, Data de Julgamento: 24/05/2011, SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2011)
Conforme visto, a recorrente MS PRODUÇÕES EVENTOS CULTURAIS LTDA dispara exigências documentais sequer
mencionadas no Edital, o qual não exige a apresentação de Três Certidões Negativas de Protestos. E, conforme
frisado e amplamente argumentado, apenas UM Cartório no município do licitante emite a referida Certidão, sendo
totalmente impossível cogitar a possibilidade de se ter três Certidões Negativas de Protesto no presente caso. 
Se a Lei do Certame – o EDITAL – não os exigiu, não há de fazê-lo a Recorrente MS PRODUÇÕES!!!
Importa destacar, ainda, que não se pode cogitar inabilitação ou desclassificação em face de meras irregularidades,
que em nada comprometem a segurança e idoneidade da proposta ou dos documentos apresentados. 
Aliás, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode ser interpretado de modo absoluto, a ponto
de tornar a licitação extremamente formalista, impondo-se, ao contrário, que a Comissão faça uma leitura do edital
à luz dos primados da razoabilidade, proporcionalidade e, principalmente, finalidade, que são inerentes a
Administração Pública e sempre visando a satisfação do interesse público. 
Na mesma esteira, é a posição do Tribunal de Contas da União, conforme se infere do seguinte julgado:
“f) o princípio da vinculação ao instrumento convocatório deve ser analisado com cautela, sob pena da perpetuação
de ‘excessos’ e de ‘rigorismo formal’; g) cita que, segundo o Prof. Lucas Rocha Furtado, ‘O princípio da vinculação
ao instrumento convocatório não significa, no entanto, obrigar o administrador a adotar formalidades excessivas ou
desnecessárias’. E mais, ‘deve o Administrador usar seu poder discricionário - nunca arbitrário - e a sua capacidade
de interpretação para buscar melhores soluções para a Administração Pública’; (...)” (Decisão nº 178/96 - Plenário,
Ata nº 14/96).
Face o exposto, necessário o desprovimento do recurso interposto pela Recorrente MS PRODUÇÕE EVENTOS
CULTURAIS LTDA, a fim de que a Empresa VILA URBANA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA permaneça Habilitada
no certame licitatório, por ter preenchido todos os requisitos nele disposto. 
IV. DOS PEDIDOS 
E por assim ser, a recorrida VILA URBANA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA REQUER ao Sr. Pregoeiro e Autoridade
superior:

a) sejam ADMITIDAS as presentes CONTRARRAZÕES ao RECURSO ADMINISTRATIVO aviado pela MS PRODUÇÕE
EVENTOS CULTURAIS LTDA, dada a sua adequação e tempestividade;

b) acerca do Recurso Administrativo manejado pela MS PRODUÇÕE EVENTOS CULTURAIS LTDA, seja declarado o
TOTAL IMPROVIMENTO, dadas as suas desarrazoadas motivações e diante do pleno cumprimento dos itens
10.6.4.2 e 10.6.4.3 do edital, conforme fartamente demonstrado;

Santa Izabel, 04 de novembro de 2021.

Atenciosamente, 
Fernando Vieira de Almeida

 Fechar
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CONTRARRAZÃO :
PREGAO ELETRONICO Nº 30/2021- PMSIP
CONTRARRAZÕES DE RECURSO 
AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL- PA
Sr. Rosinaldo Ferreira de Freitas
A Empresa VILA URBANA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 42.226.144/0001-00, endereço Rua DR.
MATTA BACELAR, 1400, Santa Izabel – PA, devidamente qualificada nos autos do processo licitatório em epígrafe,
vem apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa VR3 EIRELI, CNPJ Nº
12.507.345/0001-15, já qualificada, pelas razões de fato e de direito abaixo delineadas. 

I. DA TEMPESTIVIDADE 
Nos termos do item 12.1 do edital, em caso de recurso, os licitantes possuem o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentar contrarrazões, o qual começará a contar do término do prazo do recorrente. O prazo para contrarrazoar
iniciou-se no dia 04/11/2021 e findará no dia 08/11/2021 às 23h59m, conforme consta no sistema, de modo que a
presente peça é tempestiva. 

II. DA SÍNTESE FÁTICA 
A presente licitação tem por objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA IZABEL E SUAS SECRETARIAS JURISDICIONADAS”. 
No dia 25/10/2021 fora publicado o resultado de Habilitação, tendo esta empresa sido corretamente aceita e
estando totalmente habilitada no processo licitatório, por cumprir com todos os requisitos dispostos no edital. 
No entanto, inconformada com o resultado, a Empresa VR3 EIRELI interpôs recurso administrativo, alegando, em
síntese, que a Empresa VILA URBANA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA teria apresentado Atestado Técnico em
desconformidade com o edital (10.6.3, 10.6.3.1 do Edital do Pregão Eletrônico n°030/2021-PMSIP) e em virtude
disso, não poderia ser considerada Habilitada no certame.
Ocorre que, conforme será amplamente e fartamente comprovado, a Empresa VILA URBANA SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 42.226.144/0001-00 cumpriu todos os requisitos do edital do PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 030/2021- PMSI, estando totalmente apta a permanecer no certame. 
Sendo assim, as Razões do recurso interposto pela recorrente não devem prosperar, e tem estas Contrarrazões o
objetivo de afastar de maneira contundente e de forma irrefutável tais pretensões, pois descabidas fática e
juridicamente. 

III. DO DIREITO.
A Empresa recorrente alega que a recorrida VILA URBANA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº
42.226.144/0001-00 teria apresentado atestado técnico em desconformidade com os seguintes itens do Edital:
“10.6.3 HABILITAÇÃO TÉCNICA 
10.6.3.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível em características com
o objeto da licitação através da apresentação de, atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica
de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente
licitação;”
A empresa recorrente tenta induzir o Ilustre Pregoeiro ao erro, alegando que a Empresa teria apresentado o
referido documento em desconformidade com os termos do edital. Ocorre que, tal alegação infundada não merece
qualquer respaldo, vejamos. 
A recorrida apresentou fielmente aos termos do edital o seu Atestado de capacidade técnica, que demonstra a total
aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com as características do objeto da licitação,
conforme denota-se do próprio documento. 
Ora, o objeto da licitação trata-se de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS RELACIONADOS À ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
IZABEL E SUAS SECRETARIAS JURISDICIONADAS. 
Sendo assim, o atestado apresentado atende na íntegra ao edital, na medida em que refere-se a serviços
compatíveis com o objeto do edital: ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, comprova a prestação de serviços de forma
satisfatória, sendo o atestado referente a serviços prestados no âmbito da atividade econômica secundária da
Recorrida especificada no contrato social devidamente registrado no órgão competente, bem como, no cadastro de
pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil. 
Importa mencionar, ainda, que a Empresa VILA URBANA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA além de ter fornecido o
seu Atestado de Capacidade Técnica nos moldes exigidos no edital e legislação em vigor, forneceu também as
NOTAS FISCAIS relativas a prestação de serviços satisfatoriamente realizada para a Empresa AGROAVÍCOLA
CARAPARÚ LTDA, a qual forneceu a Declaração de Capacidade Técnica. 
As referidas Notas Fiscais comprovam a veracidade do atestado de capacidade técnica, demonstrando ter a
Empresa VILA URBANA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA prestado serviços pertinentes e compatíveis em
características com o objeto da licitação, com a realização de serviços de iluminação, sonorização, locação de telão
de LED, equipe de segurança para o evento, palco, show de banda musical, show pirotécnico, serviços de
alimentação para eventos e recepções, dentre outros serviços específicos de organização e realização de eventos. 
De tal modo, não há óbice algum na aceitação do mesmo e sequer pode-se cogitar em descumprimento dos termos
do edital neste caso. Ora, segundo dispõe o Art. 30, inciso, II, da Lei nº 8666/93, é facultada a solicitação de
atestados de capacidade técnica, limitados à comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características com o objeto da licitação e nesses moldes, impende-se que o atestado apresentado
encontra-se devidamente alicerçado nos termos da lei do certame e corroborado com as notas fiscais que
comprovam sua veracidade. 
A Administração Pública, sob o manto da discricionariedade, visando ao atendimento de suas necessidades por
bens e serviços, em face do regramento constitucional do art. 37/CF, limitará suas exigências, compatibilizando-as
com o mínimo de segurança, e deverá evitar formalidades excessivas e desnecessárias quanto à qualificação
técnica, de maneira que não se restrinja a liberdade de qualquer interessado em participar do certame.
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Nos termos do inciso I, § 1º do artigo 3º da Lei 8.666/93, verifica-se que é vedado aos agentes públicos “admitir,
previr, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, clausulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferencias ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou
domicilio dos licitantes, ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do
contrato”.
Sendo assim, a exigência da qualificação técnica exposta no edital tem por finalidade assegurar a adequada
execução do contrato e é requisito objetivo, logo, o atestado similar ao objeto da licitação é pertinente e
compatível com os termos do edital, pois esta é a finalidade, o que foi atendido na integra pela Recorrida, e
permitiu que uma maior gama de empresas participassem do pregão, aumentando a concorrência no certame, eis
que essa é a finalidade de uma licitação pública. 
Ora, pelo próprio princípio da Vinculação ao instrumento convocatório, pode-se observar que a Empresa VILA
URBANA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA está apta a permanecer no certame, principalmente pelo fato de ter
cumprido todas as exigências exatamente nos moldes indicados no instrumento convocatório. É cediço, portanto,
que o Edital constitui lei entre os licitantes e que de suas disposições ninguém pode se furtar ao cumprimento. 
Importa destacar, ainda, que não se pode cogitar inabilitação ou desclassificação em face de meras irregularidades,
que em nada comprometem a segurança e idoneidade da proposta ou dos documentos apresentados. 
Aliás, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode ser interpretado de modo absoluto, a ponto
de tornar a licitação extremamente formalista, impondo-se, ao contrário, que a Comissão faça uma leitura do edital
à luz dos primados da razoabilidade, proporcionalidade e, principalmente, finalidade, que são inerentes a
Administração Pública e sempre visando a satisfação do interesse público. 
Na mesma esteira, é a posição do Tribunal de Contas da União, conforme se infere do seguinte julgado:
“f) o princípio da vinculação ao instrumento convocatório deve ser analisado com cautela, sob pena da perpetuação
de ‘excessos’ e de ‘rigorismo formal’; g) cita que, segundo o Prof. Lucas Rocha Furtado, ‘O princípio da vinculação
ao instrumento convocatório não significa, no entanto, obrigar o administrador a adotar formalidades excessivas ou
desnecessárias’. E mais, ‘deve o Administrador usar seu poder discricionário - nunca arbitrário - e a sua capacidade
de interpretação para buscar melhores soluções para a Administração Pública’; (...)” (Decisão nº 178/96 - Plenário,
Ata nº 14/96).
Face o exposto, necessário o desprovimento do recurso interposto pela Recorrente VR3 EIRELI, a fim de que a
Empresa VILA URBANA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA permaneça Habilitada no certame licitatório, por ter
preenchido todos os requisitos nele disposto. 
IV. DOS PEDIDOS 
E por assim ser, a recorrida VILA URBANA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA REQUER ao Sr. Pregoeiro e Autoridade
superior:

a) sejam ADMITIDAS as presentes CONTRARRAZÕES ao RECURSO ADMINISTRATIVO aviado pela VR3 EIRELI, dada
a sua adequação e tempestividade;

b) acerca do Recurso Administrativo manejado pela VR3 EIRELI, seja declarado o TOTAL IMPROVIMENTO, dadas as
suas desarrazoadas motivações e diante do pleno cumprimento dos itens 10.6.3 e 10.6.3.1 do edital, conforme
fartamente demonstrado;

Santa Izabel, 04 de novembro de 2021.

Atenciosamente, 
Fernando Vieira de Almeida

 Fechar
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CONTRARRAZÃO :
ILMO. PREGROEIRO (A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 030/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ –
PROCESSO: 1864/2021

VR3 EIRELI, CNPJ Nº 12.507.345/0001-15, situada na Travessa WE 42, nº 102, Cidade Nova, CEP: 67.133-810–
Ananindeua/Pará, neste ato representada por seu procurador Legal, Sr° JOSÉ FELIPE AYRES PEREIRA, portador do
RG nº 1.716.938/SSP/PA e do CPF/MF nº 025.098.572-15, com base no instrumento convocatório, apresentar
tempestivamente CONTRARRAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO, em face da INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
INTEMPESTIVO CONTRA A EMPRESA VR3 EIRELI CNPJ Nº 12.507.345/0001-15 NO CERTAME EM EPÍGRAFE.

DA TEMPESTIVIDADE:
É de se assinalar que a presente se encontra TEMPESTIVA, conforme informado no sistema Comprasnet prazo de
recurso e contrarrazões, conforme abaixo:

Data limite para registro de recurso: 03/11/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 08/11/2021.
Data limite para registro de decisão: 16/11/2021.

I – RESUMO DOS FATOS
É cediço, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, visando o objeto do PREGÃO ELETRÔNICO
SRP N° 030/2021, sendo o Objeto “ REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA IZABEL E SUAS SECRETARIAS JURISDICIONADAS”, realizou o certame no dia 25/10/2021 às
14h (horário de Brasília).

No dia 27.10.2021 a empresa VR3 EIRELI intencionou recurso em razão da habilitação da empresa VILA URBANA
SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, onde afirma “Pelo Princípio da ampla defesa intencionamos recurso devido a
empresa ter apresentado Atestado em desconformidade com o Edital pois não apresenta nenhuma especificação de
serviço para comprovar similaridade com o objeto do Edital”.

No dia 03/11/2021 a empresa VR3 EIRELI interpôs recurso contra a empresa VILA URBANA SERVICOS E
CONSTRUCOES LTDA, CNPJ N° 42.226.144/0001-00 de forma tempestiva e de acordo com os trâmites legais
licitatórios, ocorre que a empresa M. S. SERVICOS DE PRODUCOES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA CNPJ/CPF:
07.074.000/0001-85 interpôs recurso contra a Empresa VR3 EIRELI com o intuito de ultrapassar fases do processo
licitatório tendo em vista que ainda nos encontramos como 2° colocada no Certame.

A EMPRESA M. S. SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA, APRESENTAROU RECURSO COM O
INTUITO DE ATRAPALHAR, PREJUDICAR, POSTEGAR, IMPOR PREJUDICIALIDADE AO CERTAME, SENDO QUE A
EMPRESA, DESCUMPRIU O EXIGIDO NO EDITAL, COMO COMPROVAREMOS NA PRESENTE CONTRARRAZÃO.
II – DAS PRELIMINARES
A licitação é um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos sucessivos e coordenados, voltada a
atender ao interesse público E GARANTIR A LEGALIDADE, princípio de fundamental importância para que os
particulares possam disputar entre si, de forma justa e isonômica, a participação em contratações que as pessoas
jurídicas de direito público entendam realizar.
Desta forma, como retro mencionado, a Licitação, objetivando selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração, deve obedecer: o Princípio da Isonomia entre os concorrentes, para que se obtenha condições que
permitam sindicar a OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DALEGALIDADE, DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA
IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE, E DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA, SEM O QUE RESTAM, COMPROMETIDAS
A VALIDADE DA PRÓPRIA LICITAÇÃO E A CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS, como definido no caput do art. 3º
da Lei 8.666/93.
Com fulcro em tais preceitos legais, é de se saber que os princípios se apresentam como o alicerce das normas que
regem os atos administrativos e devem ser obedecidos, sob pena de restar frustrada a validade e eficácia da
licitação pública.
E tal condição é firmada, também, pela Lei 8.666/93, no seu artigo 3º, vejamos:
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.(grifamos)

“Princípio da Isonomia”
O princípio da isonomia está previsto no art. 3º da lei 8.666/93, conforme vimos acima. É um dos fundamentos
que regem o procedimento licitatório. Assim, todas as condutas e práticas dentro de uma licitação devem respeitar
esse princípio. Isonomia significa igualdade. Ou seja, todos os participantes de uma licitação devem ter condições
justas. Isso significa proporcionar aos licitantes condições iguais para participarem de um certame. Sendo este um
princípio obrigatório, qualquer conduta contrária a ele não pode ser aceita.
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A Constituição Federal, ao versar sobre licitações públicas, estabeleceu, em seu art. 37, XXI (BRASIL, 1988), que
somente poderão ser exigidas qualificações técnica e econômica indispensáveis ao cumprimento das obrigações.
Por essa razão, toda e qualquer exigência que venha a restringir a competição no certame licitatório, além de
justificada e pertinente ao objeto, deve ater-se ao que permite a lei, face ao princípio da legalidade. Ademais,
devem ser evitados formalismos e requisitos desnecessários, de modo a não ocasionar uma restrição ainda maior à
competitividade.
“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 e, também, ao seguinte:(…)
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações. (Grifo nosso)”

III – NO MÉRITO

Inicialmente cabe ressaltar que o princípio do contraditório pode ser divido em duas facetas, a primeira
configurando o direito de pronunciar-se processualmente, ou seja, de ser ouvido e de falar durante o curso
processual. A segunda faceta, uma vez que apenas participar do processo não é suficiente, é necessário que essa
participação seja efetiva, capaz de influenciar na decisão final, pois pouco adiantaria participar do processo se tal
participação fosse inócua, incapaz de proporcionar à parte uma decisão que lhe seja favorável. 
A ampla defesa, por seu turno, é princípio correlato ao contraditório, pois se trata do conjunto dos meios e
instrumentos adequados para o exercício do contraditório. Sem possibilidade de valer-se dos meios de defesa, o
licitante não conseguirá exercer o contraditório de maneira plena. 

Graças a tais garantias constitucionais, a Administração é impedida de praticar atos administrativos que entenda
cabíveis ou de seu exclusivo interesse, sem antes dar voz a terceiros que poderiam eventualmente ser
prejudicados. 

Sobre o tema, o professor Marçal Justen Filho assim se pronunciou:

“É necessário insistir em que o princípio da eficiência não se superpõe aos princípios estruturantes da ordem
jurídica. Não se pode transigir quanto à configuração de um Estado Democrático de Direito, nem pretender validar
atos defeituosos mediante argumento das escolhas economicamente mais vantajosas. A adoção da democracia não
é uma questão econômica. Não se pode escolher eleger através de critério econômico uma solução incompatível
com a ordem democrática. Os controles impostos à atividade administrativa do Estado não podem ser suprimidos
através do argumento de sua onerosidade econômica. Todo agente estatal tem o dever de submeter sua conduta
aos controles necessários à prevalência do Direito, mesmo que isso signifique tornar a gestão administrativa mais
lenta e menos eficiente”. 

Assim, diante dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a fase recursal no pregão
eletrônico não deve ser vislumbrada como um entrave à celeridade do processo licitatório, mas como um meio
auxiliar da Administração Pública na busca do julgamento da melhor proposta, não bastando apenas conferir ao
licitante o direito recursal, mas, principalmente, concedendo e respeitando os mecanismos efetivos para o exercício
do direito ao recurso, tal qual se apresenta a “intenção de recurso”.

III.I – DO CUMPRIMENTO DO EXIGIDO NO EDITAL:

Conforme preceitua o os itens 10.6.4.2. e 10.6.4.3 do Edital Pregão Eletrônico 
“
10.6.4.2 Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 
10.6.4.3 Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão; 

Nossa empresa apresentou documento em concordância com o exigido em toda documentação de habilitação, o
que não seria diferente na documentação conforme item 10.6.4 – Qualificação Econômica Financeira, como
podemos observar a seguir: 

(Imagem será enviada via e-mail devido a impossibilidade de anexar ao sistema Comprasnet)

Conforme observamos existem 2 pastas referentes a documentação de habilitação “ HABILIT 01 E HABILIT 02”. 
A empresa M. S. SERVICOS DE PRODUCOES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA CNPJ/CPF: 07.074.000/0001-85
alegou em seu recurso: 
“ Ocorre que, conforme será devidamente demonstrado, as licitantes, VILA URBANA SERVICOS E CONSTRUCOES
LTDA CNPJ: 42.226.144/0001-00, VR3 EIRELI, CNPJ : 12.507.345/0001-15, declaradas habilitadas pela comissão
de licitação, deixaram de apresentar documentos expressamente exigidos pelo Edital:
10.6.4.2 Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
10.6.4.3 Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão;”
Analisando tais alegações frágeis pelo fato da empresa já ter sido inabilitada por irregularidades quanto ao item
10.6.4.5 Balanço sem as notas explicativas; 10.6.1.4 certidão especifica incompleta, não enviou a certidão de
participação societária dos sócios e da pessoa jurídica; item 10.6.5 enviou certidão de inteiro teor fora do prazo
estipulado no edital. Apontados pelo Pregoeiro da Prefeitura de Santa Izabel Pará, onde via sistema: 
(Imagem será enviada via e-mail devido a impossibilidade de anexar ao sistema Comprasnet)

Quanto ao cumprimento de nossa regularidade quanto aos requisitos de habilitação, mais especificamente relativa
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à nossa qualificação econômica e financeira além de todos os documentos anexados, os que são objeto do recurso
interposto pela empresa M. S. SERVICOS DE PRODUCOES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA CNPJ/CPF:
07.074.000/0001-85 também foram anexados, conforme imagens a seguir: 
(Imagem será enviada via e-mail devido a impossibilidade de anexar ao sistema Comprasnet)

III.II DAS CERTIDÕES APRENSENTADAS:
As certidões encontram-se dentro do prazo de validade conforme edital, a indicativa de cartório seu prazo de
validade é de 90 (noventa) dias expressa na própria certidão e sua data de emissão foi em 15 de setembro de
2021. 
As certidões de protesto 1° ofício de Tabelionato de notas e de protestos de títulos de Ananindeua e 2° tabelionato
de Notas, protestos e registro civil de Ananindeua, foram emitidas em 13 de outubro de 2021, ou seja, datas nos
últimos 30 (trinta) dias datadas dos últimos 30 (trinta) dias, ou seja, válida à data do dia 25/10/2021 (abertura da
licitação) conforme exige o edital: “10.6.4.3 Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta)
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;”
(Imagem será enviada via e-mail devido a impossibilidade de anexar ao sistema Comprasnet)
Imagem 01: Certidão indicativa de cartório- Tribunal de Justiça do Pará, Comarca de Ananindeua/Pa:

Imagem 02: Certidão Negativa de Protesto do 1° Ofício de Tabelionato de Notas e de Protestos de títulos de
Ananindeua/Pa

Imagem 03: 2° Tabelionato de Notas, Protestos e Registro Civil de Ananindeua/PA

Para deixar mais claro à Empresa M. S. SERVICOS DE PRODUCOES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA CNPJ/CPF:
07.074.000/0001-85, em virtude de sua alegação segue Passo a passo de onde localizar os documentos que dizem
não constarem em nossa documentação de habilitação referente a qualificação econômica e financeira
Passo a passo: acessar comprasgovernamentais > consulta ata de pregão> (inserir dados da licitação) >
documentos de proposta e habilitação> baixar documentos de habilitação> ir em HABILIT 02> clicar em
econômico e financeira> certidão indicativa de cartório val 15.12.21.pdf> certidão negat protesto vr3 eireli 2°
cartório de Ananindeua emit 13.10.21.pdf.
A empresa também alega:
(Imagem será enviada via e-mail devido a impossibilidade de anexar ao sistema Comprasnet)
“ De forma objetiva, não tendo apresentado as três Certidões de Protestos como determina a Certidão Indicativa
apresentada pela empresa, no momento procedimental adequado cabe a sua inabilitação. Essa a única decisão a
ser proferida pela douta comissão, dada a submissão do caso Imperativo legal aplicável.
Assim também, agiu a licitante VR3 EIRELI, ao deixar de apresentar uma das três Certidões de Protestos como
informa sua Certidão Indicativa.”
A certidão que a empresa alega não ter sido anexada, consta na certidão indicativa de protesto como “ Cartório de
Registro de imóveis de Ananindeua (antigo Faria Neto)”, na verdade a Empresa M. S. SERVICOS DE PRODUCOES
DE EVENTOS CULTURAIS LTDA CNPJ/CPF: 07.074.000/0001-85 não se atentou ao fato de que a mesma está
declarada intrinsecamente através de Inscrição Municipal onde empresa não possui títulos protestados ou qualquer
irregularidade fiscal , é dessa forma que uma empresa consegue realizar sua inscrição naquele Município, o
comprovante de inscrição municipal e situação cadastral foram anexados ao Sistema Comprasnet, bem como
certidão negativa de Tributos Municipais que é a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal, a
certidão negativa comprova que a empresa VR3 EIRELI não possui pendências financeiras ou processuais,
comprova que a empresa está em dia com suas obrigações, e está plenamente habilitada a participar de processos
de licitação. 
A Certidão de Débitos Imobiliários não pode e não deve ser exigida em licitações, uma vez que esta visa verificar a
existência de débitos do imóvel, ou seja, dívidas imobiliárias junto à Prefeitura tais como IPTU, taxa de asfalto,
taxa de coleta de lixo, de conservação etc. Esses tributos não interessam à licitação.

Para finalizar tal entendimento e mais uma vez a discrepância alegada pela empresa M. S. SERVICOS DE
PRODUCOES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA CNPJ/CPF: 07.074.000/0001-85, como fundamento para a não
exigência de impostos imobiliários, pertinente trazer à baila orientação de Marçal Justen Filho:

“Não há cabimento em exigir que o sujeito - em licitação de obras, serviços ou compras - comprove regularidade
fiscal atinente a impostos municipais sobre propriedade imobiliária ou impostos estaduais sobre propriedade de
veículos. Nem há fundamento jurídico-constitucional para investigar se o sujeito pagou a taxa de polícia para a
CVM e assim por diante. Todos esses tributos não se relacionam com o exercício regular, para fins tributários, da
atividade objeto do contrato licitado ”. [IN JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. 16ª.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.562.)”

Nesses termos, o Pregoeiro (a), se aceitar e julgar procedente o recurso da empresa M. S. SERVICOS DE
PRODUCOES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA CNPJ/CPF: 07.074.000/0001-85 nos fundamentos em face da Empresa
VR3 EIRELI, desrespeitará os preceitos do Edital ao que tange cumprimento integral da regularidade aos
documentos de habilitação anexados via sistema Comprasnet pela Empresa VR3 EIRELI, TODOS em conformidade
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n°
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, constantes no(s) Processo(s) nº1864/2021, que deram
embasamento legal à realização do presente certame.

IV – DO REQUERIMENTO

Diante do exposto, roga, desde já, esse Ilustre Pregoeiro (a) que se digne acolher as alegações supracitadas e, 
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IV.I- Não fuja ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
IV.II- Isto posto, deve ser conhecida as Contrarrazões.
IV.III- Por estes argumentos, imperativo o provimento da presente Contrarrazão, denegando de praxe o Recurso da
Empresa M. S. SERVICOS DE PRODUCOES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA CNPJ/CPF: 07.074.000/0001-85, por se
encontrar intempestiva ao que tange recorrer contra a Empresa VR3 EIRELI.
IV.IV A douta decisão do Sr° (a). Pregoeiro (a) deve julgar improcedente o Recurso da Empresa M. S. SERVICOS
DE PRODUCOES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA CNPJ/CPF: 07.074.000/0001-85, quanto aos argumentos alegados
em face da Empresa VR3 EIRELI, por não serem verídicas e contrariarem o Edital e seus anexos e Lei n° 8.666/93,
que é o que se requer, como medida de direito e justiça.
IV.V- Mantenha habilitada a empresa VR3 EIRELI, pois comprovou integralmente o cumprimento dos requisitos de
habilitação do instrumento convocatório.
IV.VI Caso o pregoeiro (a) julgue improvida a presente Contrarrazão, que a mesmo fundamente legalmente e que
este recurso seja encaminhado à instância superior da Prefeitura Municipal de Santa Izabel/PA.

Nestes termos.
Pede e espera deferimento,
Ananindeua-PA, 08 de novembro de 2021

_______________________________________
JOSÉ FELIPE AYRES PEREIRA
Procurador Legal 
RG N° 1.716.938/SSP/PA
CPF nº 025.098.572-15
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