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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – 

SML DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. 

 

 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2018/SML/PVH – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO  08.0266/2016. 

 

 

 

 

ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.821.893/0001-48, sediada na Av. 

Tiradentes, nº 2.968, Bairro Embratel, Porto Velho-RO, por seu representante legal infra-assinado, 

vem, respeitosamente, com fulcro no Inciso LV do Art. 5º da Carta Magna do Brasil c/c art. 4º, XVII da 

Lei Federal 10.520/02, e ainda no art. 26, caput do Decreto Federal 5.450/05, bem como no item 

11.2.2 do instrumento convocatório, apresentar  

CONTRARRAZÕES  

pelos fundamentos de fato e de direito a seguir articulados, 

oportunidade em que, ao final, requererá. 

a) Requisito Procedimental – Demonstração da Tempestividade: 

Antes de passar a discorrer ponto a ponto sobre o objeto da 

contrarrazão, o que será argumentado na narração dos fatos e dos direitos da recorrida, sobreleva-se 

ressaltar que a norma processual administrativa aplicável ao caso em tela (Lei nº. 10.520/2002) 

dispõe, em seu Art. 4º, alínea XVIII que ao recorrente será concedido o prazo de três dias para 

apresentar suas razões e ao demais igual número de dias para apresentar contrarrazões. “in verbis”: 

 

“Art. 4º, alínea XVIII. Declarado o vencedor, qualquer licitante 

poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
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recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;”. (g.n.) 

 

Consoante o disposto no Art. 110, da Lei Federal nº. 8.666/1993, 

na contagem dos prazos estabelecidos, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia de vencimento. 

Nesse passo, a recorrente externou sua intenção de recurso no dia 

12 de março de 2018 (segunda-feira), que deve ser excluído para a contagem do trintídio legal. 

Restando, portanto, o dia 13 de março (terça-feira), 14 de março (quarta-feira) e 15 de março de 2018 

(quinta-feira), como terceiro dia e prazo final para a apresentação do apelo. Portanto, iniciando o prazo 

da recorrida em 16 de março (sexta-feira), e encerrando-se no dia 20 de março (terça-feira), inteira e 

claramente demonstrada está à tempestividade das razões de oposição. 

 

1. DAS RAZÕES DO RECURSO APRESENTADO 

 

Em suma, a recorrida apresenta recurso administrativo contra a 

decisão do pregoeiro do certame em declarar habilitada e, portanto, vencedora do certame a ora 

recorrida, versa o seu recurso administrativo alegando descumprimento dos termos do instrumento 

convocatório quanto a apresentação de planilha de Custo per capita, vejamos: 

Observa-se claramente que a empresa Ello Comércio e Serviços de 

Alimentação ltda, CNPJ nº 08.821.893/0001-48, não apresentou a 

proposta detalhada conforme exigência do edital, visto que o 

anexo I-A – Planilha de Custo Per Capita, era obrigatório, em 

virtude do princípio de Vinculação ao Instrumento Convocatório, 

Isonomia e Transparência. (grifos do autor) 

 

 Insurge ainda seu apelo contra a habilitação da recorrida, versando 

como fundamento a incompatibilidade entre atividade econômica da recorrida e o objeto do certame, o 
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que em consequência atingiria o Alvará de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária, 

vejamos: 

(...), não atendeu o subitem 10.4.3, apresentando uma Licença 

Sanitária incompatível ao objeto licitado, a licença apresentada 

apenas autoriza o seu funcionamento para SERVIÇOS DE 

ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES – BUFÊ, 

CNAE 56.20-1-02, tendo o seu risco sanitário Classificado com o 

GRAU MÉDIO. (grifos do autor) 

 Para corroborar seus argumentos a recorrente traz ainda como 

pontos, o serviço de transporte dos alimentos que será exigido da contratada, a classificação de 

riscos sanitário da atividade da recorrida, suposta fiscalização Sanitária Municipal no endereço da 

recorrida, in verbis:  

(..) foi alvo de Fiscalização por parte da Vigilância Sanitária do 

Município de Porto Velho, através da NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR 

Nº 000150/14 a 000153/14 de 19 março de 2014 006458/59 de 13 de 

maio de 2014, a qual detectou várias inconformidades com as 

exigências imputadas pela Resolução RDC 216/2004, considerado 

(sic) o local inadequado para FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 

PREPARADOS PREPONMDERANTEMENTE PARA EMPRESA, 

CNAE 56.20-1-02.   

Por fim, alega desatendimento ao item 10.4 e subitens 10.4.1 e 

10.4.2, que trata do atestado de capacidade técnica, vejamos: 

(...) 

Com relação aos “atestados de capacidade técnica” 

apresentados pela empresa Ello Comércio e Serviços de 

Alimentação ltda, CNPJ Nº 08.821.893/0001-48, observa-se que a 

mesma não atendeu o item 10.4 – subitem 10.1.1 e 10.4.2, 

apresentou vários “atestados de capacidade técnica”, 

descrevendo a realização de diversos EVENTOS, sendo estes 

executados de forma esporádicas para a SEMED. 

Não apresentou nenhum “atestados de capacidade técnica”,  

descrevendo a execução de serviços continuados e /ou 
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fornecimento continuado demonstrando assim não serem 

compatíveis com o objeto licitado. 

2. DO MÉRITO  

A apresentação da proposta de preços foi realizada em estrita 

conformidade com a orientação realizada pela Superintendência Municipal de Licitações – SML, uma 

vez que a recorrida visando o cumprimento estrito das exigências editalícias, logo após ser declarada 

arrematante do lote em comento, buscou no dia 27 de fevereiro de 2018 na sede da 

Superintendência Municipal de Licitações – SML ter vistas do processo administrativo para 

preenchimento adequado da Planilha de Custos Per Capita, de modo que foi orientada pelo 

pregoeiro do certame não haver necessidade de envio da Planilha, apenas da proposta, 

indagado por não menos que três vezes se estava correto, assim o foi confirmado, fato evidenciado 

por testemunhas. 

 Deste modo, demonstra-se a boa-fé da recorrida que atentou a 

orientação da Administração Pública, uma vez que quando investido do cargo de pregoeiro e no 

âmbito do procedimento licitatório, este representa a Administração Pública, possuindo fé pública, o 

que o torna digno de crédito. 

Acerca do objeto do certame, vejamos o que diz o texto edilício, 

ipsis litteris: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

PREPARADAS, ALMOÇO E JANTAR, A SEREM SERVIDAS POR 

MEIO DE SISTEMA "SELF-SERVICE" PARA ATENDIMENTO DE 

SERVIDORES PLANTONISTAS, FICANDO A CARGO DA 

CONTRATADA O PREPARO, TRANSPORTE E ENTREGA DA 

ALIMENTAÇÃO PRONTA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE 

OBRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS, visando atender à Secretaria Municipal de 

Saúde - SEMUSA, conforme disposições deste Edital e seus 

anexos; (g.n.) 

O objeto do certame em comento é senão o fornecimento de 

refeições preparadas para almoço e jantar para atender servidores plantonistas, ao analisar o 

instrumento convocatório verifica-se onde este faz menção a serviços de alimentação hospitalar um 

erro material no objetivo do projeto básico, erro de fácil constatação, perceptível à primeira vista, 
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ou seja, não carece de maior exame nem de recorrer a interpretação de conceito, estudo ou exame 

mais acurado para detectar esse erro, é percebido por qualquer pessoa e não invalida ou vicia o 

projeto básico, pois em análise ao conjunto completo do instrumento convocatório, suas disposições e 

o detalhamento dos serviços no projeto básico, é evidente que não trata-se de alimentação 

hospitalar, sendo alimentação hospitalar uma alimentação destinada a pacientes em estado de 

internação, pelo próprio local de execução dos serviços é possível verificar que não se trata de 

alimentação hospitalar, uma vez que são unidades de pronto atendimento, ou seja, sem leitos de 

internação. 

A recorrente, utilizando-se do erro, com o objetivo de encorpar sua 

tese para levar a crer que há necessidade de um objeto social distinto para atender ao objeto do 

certame, o que aos olhos de qualquer imperito não prosperaria. 

O procedimento licitatório possui por sua natureza um caráter 

competitivo, ou seja, de ampliação da participação, de modo a levar a administração à seleção da 

proposta mais vantajosa, a atividade compatível com o objeto do certame não pode ser interpretada 

de forma restritiva, mas deve ser analisada sob o viés ampliativo, vejamos o inciso I, § 1º do art. 3º da 

Lei 8.666/93 que rege as contratações públicas: 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 

sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções 

em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 

deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 

1991; (g.n.) 

Outro não é o entendimento do Tribunal de Contas da União, que 

em análise de caso semelhante, demonstrou a natureza ampliativa da competição no momento de 

julgar a compatibilidade da atividade econômica da licitante com o objeto da licitação, bem como, 

reprimiu aplicando sanção de multa ao pregoeiro por conduta lesiva ao caráter competitivo, ao 

interpretar a compatibilidade retro mencionada de forma restritiva, vejamos: 

(..) 
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Ocorreu, entretanto, que a empresa Dantas foi impedida de 

participar apenas porque seu cadastro na Receita Federal do Brasil 

apontava atividade não exatamente igual à atividade licitada, 

embora haja grande proximidade entre ambas, sendo certo 

tratar-se de transportes de pessoas e cargas (fl. 232). Impedir que 

uma empresa participasse do certame com base nesse detalhe 

cadastral é levar a norma extravagante a limites muito além do 

necessário e diminuir a competitividade do certame, o que 

configura irregularidade grave. Além disso, e principalmente, a 

empresa Dantas apresentou seu Contrato Social onde fica 

bastante claro que atua no ramo de transporte de passageiros e 

de cargas (fl. 234 e fl. 239). Por último, a própria Suframa já 

usufruía dos serviços prestados pela representante, sendo de 

conhecimento amplo na instituição o ramo de atividade da 

empresa representante. Enfim, todos os fatores indicavam 

claramente que a empresa Dantas poderia participar do 

certame, ofertando propostas e aumentando a competitividade 

para alcançar o melhor resultado.  

Entendemos que o cadastro de atividades na Receita Federal 

do Brasil não é motivo suficiente para impedir a participação 

da empresa, ainda mais que tal cadastro não era totalmente 

discrepante do objeto do certame. 

(...)  

Com base nessas informações, e considerando que em 

licitação as disposições editalícias devem ser interpretadas a 

fim de garantir a competitividade do certame, conforme 

preceitua o parágrafo único, art. 4°, Anexo I, Decreto n° 

3.555/2000, não haveria motivos para impedir a participação da 

empresa Dantas, como acabou por ocorrer.  

(..) 

Assim, consideramos estar caracterizado o ato praticado com 

grave infração à norma legal configurado pela inversão das 

fases do Pregão e pela diminuição da competitividade com 

base em motivo não suficiente para impedir a participação da 
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empresa representante, motivo pelo qual somos por rejeitar as 

razões de justificativa apresentadas, de forma que pode ser 

aplicada ao responsável a multa prevista no inc II do art. 58 da Lei 

n° 8.443/92, considerando procedente a Representação quanto a 

esta ocorrência. O nexo de causalidade constitui-se pelo fato de o 

Sr. Plínio Ivan Pessoa da Silva ter homologado tal decisão de 

impedir a participação da empresa representante. Acórdão 1.203-

16/11 – Plenário - TCU  

Possuindo objeto social totalmente compatível com o objeto 

do certame a luz da norma que rege as contratações públicas e da jurisprudência da Corte de 

Contas da União que orienta as decisões em Cortes de Contas Estaduais e Municipais, e atestados 

de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público que corroboram essa 

compatibilidade, pois evidenciam o fornecimento de café da manhã, almoço e jantar, notadamente o 

mesmo objeto do certamente, a saber, fornecimento de almoço e jantar. 

  Demonstrado a total compatibilidade entre o objeto social da 

recorrida e o objeto do certame, resta atingido o fundamento base dos argumentos da recorrente, 

estes não mais se sustentam revelando a sua intrujice. 

 Ora, estando a atividade econômica da recorrida totalmente 

conforme, esta acostou aos autos sua Licença Sanitária, cuja validade vigora, e onde apresenta 

atividades em total consonância com o objeto social da recorrida e, portanto, com o objeto da 

licitação, devidamente classificada com Risco de Sanidade Médio, estando em total harmonia com a 

legislação vigente.  

   Na tentativa de convencer pelo volume de informações, o que só 

demonstra a fragilidade dos argumentos da recorrente, esta menciona o transporte das refeições 

como fundamento para exigir atividade especifica para atender o objeto da licitação, obviamente a 

atividade econômica da recorrente, ancorando seu argumento no item 7.1 do projeto básico, ipsis 

litteris:   

A contratada compromete-se a transportar as refeições de 

sua cozinha para os locais de entrega, em recipientes térmicos 

adequados, devidamente higienizados de forma a garantir a 

temperatura preconizada na Legislação Sanitária vigente, ideal 

para consumo, até o momento de serem servidos e cumprindo os 

horários pré-estabelecidos;(g.n.) 
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O texto do instrumento de convocação é claro ao destacar que “(...) 

a contratada compromete-se a transportar as refeições” (..), portanto é matéria pós procedimento 

licitatório, uma vez que a recorrida não é contratada, e a administração pública é vedado impor custos 

prévios a celebração do contrato, o que em momento oportuno poderá ser objeto de verificação 

quanto ao atendimento das normas sanitárias, vejamos a súmula/TCU nº 272: 

No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de 

habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo 

atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que 

não sejam necessários anteriormente à celebração do 

contrato” (TC-012.201/2009-5, Acórdão nº 1.043/2012-Plenário) 

Ainda nessa esteira, a recorrente trazendo a lume o item 10.4.5 do 

instrumento convocatório que trata da Declaração de Atendimento ao Regulamento Técnico de Boas 

Práticas para Serviços de Alimentação, vejamos: 

Declaração de Atendimento ao Regulamento Técnico de Boas 

Práticas para Serviços de Alimentação, estabelecido pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANGEVISA, através 

da Resolução – RDC n. 216, de 15 de setembro de 2004, sendo 

que a veracidade das informações prestadas através dessa 

declaração serão submetidas à verificação por parte da 

administração, mediante diligência ao local de preparo dos 

alimentos. No caso de a diligência constatar o não atendimento 

dos requisitos estabelecidos na declaração, a licitante será 

inabilitada e sujeitar-se-á à aplicação das penalidades 

estabelecidas para emissão de declaração falsa. 

Este quesito, merece especial atenção, pois a recorrente aponta 

o teor da declaração supramencionada e faz liame entre esta e algumas supostas notificações da 

Vigilância Sanitária Municipal no ano de 2014 para o endereço atual da recorrida, onde este teria sido 

considerado inadequado para a preparação de alimentos, como segue: 

No endereço onde a empresa Ello Comércio e Serviços de 

Alimentação ltda, CNPJ n º 08.821.893/0001-48, está atualmente 

instalada, foi alvo de Fiscalização por parte da Vigilância 

Sanitária do Município de Porto Velho, através da 

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR Nº 000150/14 a 000153/14 de 19 

março de 2014 006458/59 de 13 de maio de 2014, a qual detectou 
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várias inconformidades com as exigências imputadas pela 

Resolução RDC 216/2004, considerado (sic) o local inadequado 

para FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS 

PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESA, CNAE 56.20-1-02. 

Deste modo, cumpre esclarecer que a recorrida passou a ser 

sediada neste endereço em agosto de 2016, e realizou ampla reforma e adequação do lugar aos 

mais vigorosos padrões sanitários, bem como passou por ampla vistoria pela Divisão de 

Vigilância e Licenciamento Sanitária e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Porto Velho e teve seu pedido de Licenciamento Sanitário deferido. 

As notificações objeto dos argumentos da recorrente, e por isso 

mesmo tem ciência destas, foram expedidas em desfavor da empresa SAO BENEDITO INDUSTRIA 

ALIMENTICIA LTDA – CNPJ nº 07.222.004/0001-63, cujo sócio administrador é o Srº CLAUDEMIR 

DE MORAES VIANA, ex-sócio da Srª KAMLLA LUIZA SANTOS VIANA na empresa retro 

mencionada, que é a atual proprietária da licitante recorrente a empresa BRASIL INDÚSTRIA 

ALIMENTÍCIA EIRELI - ME  - CNPJ Nº 08.812.310-0001-12, empresas que atualmente conforme 

consta na base de dados da receita federal ocupam o mesmo endereço, a saber, Rua Antônio 

Lacerda, nº 4.152 – Bairro Industrial, nesta capital. De modo que aparentam serem empresas 

distintas, porém na prática são a mesma, e ainda mais excêntrico é o fato da empresa SAO 

BENEDITO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA, possuir contratos de natureza emergencial com o 

órgão beneficiário do certame para os serviços objeto da licitação em comento, o que em tese, 

um eventual tumulto do certame beneficiaria diretamente a empresa SAO BENEDITO 

INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA, coligada da recorrente. 

A constituição de empresas cujo ramo de atividade são o mesmo, e 

ocupam o mesmo endereço e possuem os mesmos sócios e ex-sócios é prática recorrente de 

licitantes que foram declaradas inidôneas, possuem problemas judiciais de natureza trabalhista ou 

mesmo penal, e utilizam-se desses expedientes para continuarem a contratar com o poder público e 

ou para se eximir de obrigações tributárias e trabalhistas, ao certo não sabemos, porém tal situação 

merece uma investigação do poder público. 

Por fim a recorrente se insurge contra os atestados de capacidade 

técnica da recorrida, arguindo que a recorrida não apresentou nenhum atestado de capacidade técnica 

de serviços continuados, vejamos: 

Com relação aos “atestados de capacidade técnica” 

apresentados pela empresa Ello Comércio e Serviços de 

Alimentação ltda, CNPJ Nº 08.821.893/0001-48, observa-se que a 
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mesma não atendeu o item 10.4 – subitem 10.1.1 e 10.4.2, 

apresentou vários “atestados de capacidade técnica”, 

descrevendo a realização de diversos EVENTOS, sendo estes 

executados de forma esporádicas para a SEMED. 

Não apresentou nenhum “atestados de capacidade técnica”, 

descrevendo a execução de serviços continuados e /ou 

fornecimento continuado Demonstrando assim não serem 

compatíveis com o objeto licitado. (g.n.)   

Não diferente dos demais argumentos apresentados pela 

recorrente, este possui a mesma natureza, buscar encaminhar o certame para um viés de 

interpretação restritivo, obviamente onde somente a recorrente poderia atender os “requisitos”. 

Ora, a exemplo da interpretação ampliativa do objeto social da 

empresa licitante, a compatibilidade do atestado de capacidade técnica possui a mesma natureza, 

vejamos o que diz a norma regulamentadora das contratações públicas a lei 8.666/93 em seu art. 30: 

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; 

E ainda o instrumento convocatório, quando em referência aos 

documentos de habilitação para qualificação técnica: 

10.4.1. Atestados de Capacidade Técnica, exclusivamente em 

nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, que comprovem os serviços compatíveis com o 

objeto da presente licitação; 

A administração pública possui alguma discricionariedade para 

estabelecer os critérios e requisitos observados a complexidade do objeto do certame e a legalidade e 
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assim estabelecer um quantitativo ou percentual mínimo para demonstração da capacidade técnica, 

vedados critérios exacerbados que restrinjam a competição, o que no caso em tela não foi disposto no 

instrumento convocatório. 

Como se depreende do próprio dispositivo da lei, este prescreve 

que o atestado deve ser compatível, ou seja, similar ao objeto do certame, e não idêntico ou exato, 

pois tal interpretação violaria princípios fundamentais como o princípio da isonomia, da legalidade e o 

princípio da república “vantajosidade” e restringiria a competição. 

Vejamos entendimento firmado pela Corte de Contas da União: 

(...) 

9.3. determinar à Piauí Turismo ¿ PIEMTUR que, em relação à 

elaboração dos atos convocatórios das futuras licitações 

envolvendo a aplicação de recursos públicos federais, abstenha-se 

de: 

(...) 

9.3.2. estabelecer exigências desnecessárias ou excessivas, 

que restrinjam indevidamente a competitividade dos certames, 

tal como a exigência de capacidade técnica do licitante para a 

execução de parcelas de serviços de natureza especializada 

que não tenha maior relevância e valor significativo, nos 

termos do art. 30, §§ 1º e 2º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, 

limitando-se, nos editais de suas próximas licitações, a 

previsão de exigências de capacidade técnica aos requisitos 

mínimos necessários à garantia da execução do contrato e à 

segurança da obra ou serviço. Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário 

– TCU.  

Os atestados de capacidade técnica apresentados pela recorrida, 

demonstram o fornecimento de refeições, em total conformidade com o objeto da licitação, bem como 

a recorrida possui muitos outros atestados que corroboram a execução de serviços pertinentes e 

compatíveis com o objeto da licitação, o que pode ser evidenciado em sede de diligência.  

Neste mesmo sentido, ensina o brilhante doutrinador MARÇAL 

JUSTEN FILHO: 

"A Administração apenas está autorizada a estabelecer exigências 

aptas a evidenciar a execução anterior de objeto similar. Vale dizer, 
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sequer se autoriza exigência de objeto idêntico" (Comentários à 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12ª ed., Dialética, 

2008, p. 431/432).  

 

Outro não é o entendimento da ilustre Professora DORA MARIA DE 

OLIVEIRA RAMOS: 

"Não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer 

exigências que frustrem o caráter competitivo do certame. 

Assim, se a fixação de quantitativos em parâmetros de tal forma 

elevados reduzir drasticamente o universo de licitantes, dirigindo a 

licitação a um único participante ou a um universo extremamente 

reduzido deles, ilegal será a exigência, por violação ao art. 3o, § 

1o, I, da Lei n.º 8.666/93" (Temas Polêmicos sobre Licitações e 

Contratos, Coord. Maria Sylvia Zanella do Pietro, 5ª ed., São Paulo, 

Malheiros, 2006, p. 149). 

 

Assim, admitir os argumentos da recorrente seria ferir os princípios 

basilares e norteadores das contratações públicas, vejamos o art. 3º, §1º, da Lei 8.666/93, senão 

vejamos: 

 “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 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe 

são correlatos. 

§ 1º. É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
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licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato”. (g.n.) 

 

Ora estando a recorrente com preço para o lote objeto da 

licitação em comento aproximadamente 10% superior ao preço da recorrida, estando a recorrida 

legalmente habilitada, admitir os argumentos da recorrente desclassificando a recorrida, viola o 

princípio da isonomia, fazendo distinção entre as licitantes, restringindo a competição em benefício da 

recorrente, e selecionando a proposta manifestamente desvantajosa para a administração. 

     Violando ainda o princípio da legalidade, na lição de Celso 

Antônio Bandeira de Mello, violar princípios é a mais grave forma de ilegalidade: 

“(...) violar um princípio é muito mais grave que transgredir 

uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica 

ofensa não apenas a um específico mandamento 

obrigatório, mas a todo sistema de comandos. É a mais 

grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, 

conforme o escalão do princípio atingido, porque representa 

insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores 

fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e 

corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, 

abatem-se as vigas que o sustêm e alui-se toda estrutura nelas 

esforçada.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de 

Direito Administrativo. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 

943) 

3. DOS PEDIDOS 

 

3.1. Isto posto, amparada na lei e demais dispositivos legais, embasadores e fundamentadores da 

presente Contrarrazão, REQUER a recorrida, de Vossa Senhoria, o que segue: 

 

a) Seja julgado totalmente improcedente o mérito do recurso ora atacado; 

b) Seja mantida, in totum, a decisão que habilitou e declarou como vencedora a recorrida do lote 

certame em apreço. 
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c) E julgando necessário, que seja realizada diligências para confirmar todas as informações postas 

pela recorrida, em especial quanto aos demais atestados de capacidade técnica que a recorrida 

possui, quanto a estrutura física e equipamentos disponíveis para realização do objeto e assim 

corroborar o atendimento do objeto do certame. 

d) E ainda, considerando que a não obrigatoriedade de apresentação da Planilha de Custo Per Capita 

foi orientação da Administração Pública, havendo necessidade, seja requerida em sede de diligência. 

 

 

Nestes Termos,  

Pede Provimento. 

Porto Velho-RO, 20 de março de 2018. 

 

 

 

Maria Linete Paiva 

RG 155.223 SSP - RO  
 CPF Nº 142.852.902-00 

Representante Legal 
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