
  

 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 

  

 

ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA DE LICITAÇÃO – CIL/ADS 

– DA  AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA. 

 

CONTRARRAZÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCAL N. 003/2022 

 

A empresa SG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ n 27.610.802/0001-70, vem 

através de seu representante legal, apresentar contrarrazão referente ao recurso administrativo da licitante 

COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, nos termos do item 11.1.1 do edital. 

 

1. DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO RECURSO ADMINISTRATIVO DA LICITANTE 

COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 

 

Inicialmente necessário destacar que a recorrente não preenche os requisitos de 

admissibilidade, conforme será demonstrado. 

 

É possível verificar pelo recurso administrativo apresentado, que a recorrente fundamenta 

seu recurso no artigo 4º, inciso XVIII c/c XX da Lei Federal n º 10.520 de 17 de julho de 2002, 

ocorre que o referido dispositivo legal utilizado para fundamentação do recurso necessita que seja 

demonstrado motivadamente os fatos de irresignação da recorrente, o que não foi realizado. 

Vejamos: 

 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 

interessados e observará as seguintes regras:  

(...) 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata 

e motivadamente a intenção de 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 contrarazões em 

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

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. (grifo nosso) 

(...) 

 XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará 

a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação 

pelo pregoeiro ao vencedor; 

 

 

         O licitante que não concordar com a decisão tomada pelo pregoeiro deverá manifestar imediata 

e motivadamente a intenção de recorrer, sob pena de decadência do direito de recurso. 

 



  

 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 

 

Como é perceptível pela redação do inciso, o recurso deve ser motivado, ou seja, devem ser 

expostos os motivos que serão tratados na peça recursal. 

 Nesses termos se manifesta o Prof. Marçal Justen Filho1: 

A necessidade de interposição motivada do recurso propicia problema prático, 

atinente ao conteúdo das razões. Suponha-se que o interessado fundamente seu 

recurso em determinado tópico e verifique, posteriormente, a existência de 

defeito de outra ordem. Não se poderia admitir a ausência de consonância entre 

a motivação invocada por ocasião da interposição e da apresentação do recurso.

  

Na mesma linha, estabelece o Prof. Joel de Menezes Niebuhr:2 

 

Os licitantes devem declinar, já na própria sessão, os motivos dos respectivos 

recursos. Dessa sorte, aos licitantes é vedado manifestar a intenção de recorrer 

somente para garantir-lhes a disponibilidade de prazo, porquanto lhes é 

obrigatório apresentar os motivos dos futuros recursos. E, por dedução lógica, 

os licitantes não podem, posteriormente, apresentar recursos com motivos 

estranhos aos declarados na sessão. Se o fizerem, os recursos não devem ser 

conhecidos. Obviamente, o licitante não precisa tecer detalhes de seu recurso, o 

que será feito, posteriormente, mediante a apresentação das razões por escrito. 

Contudo, terá que, na mais tênue hipótese, delinear seus fundamentos. 

 

Portanto, não é possível conhecer do presente recurso sem a devida motivação, pois é requisito 

de admissibilidade sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e da legalidade a motivação em 

sessão pública, o que não ocorreu, conforme consta em Ata da Sessão. 

Porém, ainda que o recurso administrativo não deva ser conhecido, iremos demonstrar que os 

argumentos expostos no recurso administrativos não merecem prosperar. 

2. ARGUMENTOS JURÍDICOS 

 

2.1. DA DESCABIDA EXIGÊNCIA DE OBJETO IDÊNTICO NO CONTRATO SOCIAL E 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. 

 

               A recorrente alega que deve ser apresentado objeto idêntico ao da licitação no contrato social e 

na qualificação técnica, o que não merece prosperar. 

 

 
1 Justen Filho, Marçal. Pregão(Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico). P.216. 6ª edição. 2013. 

Dialética. 

2 Joel Niebuhr, Pregão Presencial e Eletrônico, Ed. Fórum, 6ª Ed., p. 219. 



  

 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 

 

          Em relação a habilitação jurídica determina o Tribunal de Contas da União: 

 

No que tange à questão de o objeto social ser incompatível com a atividade de 

transporte de pessoas, verifico uma preocupação exacerbada por parte dos 

gestores ao adotar a decisão de inabilitar a empresa. A administração procurou 

contratar uma prestadora de serviços devidamente habilitada para o exercício 

dos serviços terceirizados e, ao constatar que o objeto social da empresa Egel, 

na época da licitação, era "locação de veículos; locação de equipamentos; 

coleta, entrega e transporte terrestre de documentos e/ou materiais", 

vislumbrou que não estava incluída a possibilidade do transporte de pessoas. 

De fato, não está expressamente consignado no contrato social o serviço de 

transporte de pessoas almejado pela CNEN. Porém, constam dos autos três 

atestados de capacidade técnica apresentados pela Egel que comprovam a 

prestação dos serviços desejados para três distintas pessoas jurídicas de direito 

público. (fls. 90, 99 e 100) 

Se uma empresa apresenta experiência adequada e suficiente para o 

desempenho de certa atividade, não seria razoável exigir que ela tenha 

detalhado o seu objeto social a ponto de prever expressamente todas as 

subatividades complementares à atividade principal.  (Acórdão nº 571/2006 – 

2ª Câmara). 

 

Da mesma forma outras Cortes do país possuem o mesmo entendimento: 

  

É obrigatória a compatibilidade entre a atividade empresarial do licitante e a 

pretensão contratual administrativa, com fundamento na proporcionalidade e 

na busca da proposta mais vantajosa, mas não é válida a exigência de 

exatidão na correspondência entre o objeto da licitação e o objeto social da 

empresa licitante, com fulcro na competitividade. (TCE-MG - Denúncia nº 

1047986/2021 – Primeira Câmara) 

Entende-se que não há na Lei n. 8.666/1993 nem no ordenamento jurídico 

pátrio a exigência de que a descrição da atividade contida no ato constitutivo 

da empresa seja idêntica à descrita no edital de licitação e que, em prol do 

princípio da ampla concorrência, basta que haja uma compatibilidade, ainda 

que genérica, do ramo de atividade desenvolvido pela empresa com o 

objeto licitado, para seja atendida a exigência de habilitação jurídica prevista 

na Lei n. 8.666/1993. (TCE-MG - Denúncia nº 1007909/2019. 1ª Câmara) 

Inexiste a exigibilidade legal de que a atividade específica, objeto da licitação, 

esteja expressamente prevista no contrato social das licitantes, cabendo à 

Administração aferir se as atividades dispostas nos documentos constitutivos 

da empresa são compatíveis, de maneira geral, com os serviços 

licitados. (TCE-MG - Denúncia nº 1088799/2021. 1ª Câmara) 

 

Nesse sentido, cabe destacar a doutrina de Joel de Menezes Niebuhr (em Licitação Pública e 

Contrato Administrativo. Curitiba: Editora Zênite, 2008. p. 222.): 

(...) a Lei nº 8.666/93, pelo menos no que tange à habilitação jurídica, não 

exige que o documento constitutivo preveja expressamente que o licitante se  

 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1047986
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1047986
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/1930555
https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/2337907
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93


  

 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 

 

 

dedique especificadamente à atividade correspondente ao objeto da licitação. 

(...) 

 

Dessa sorte, a Administração deve verificar apenas se as atividades desempenhadas pelos 

licitantes como dispostas em seus documentos constitutivos são compatíveis, em linha geral, com o 

objeto da licitação. 

 

A licitante deve ser inabilitada apenas se houver incompatibilidade. Repita-se que o documento 

constitutivo não precisa dispor expressa e especificamente sobre o objeto da licitação. 

 

Conforme ensinamentos de Marçal Justen Filho (em Comentários à Lei de licitações e 

Contratos Administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 553): 

 

"  (...) se uma pessoa jurídica apresenta experiência adequada e suficiente para 

o desempenho de certa atividade, a ausência de previsão expressa desta mesma 

atividade em seu contrato social não pode ser empecilho a sua habilitação ". 

 

Ademais, os requisitos relativos à habilitação jurídica são específicos e taxativos, limitando-se à 

constituição e ao registro da empresa licitante. Desta forma, deve ser considerada em situação de 

habilitação jurídica a empresa licitante que apresentar seu contrato social válido e em vigor, 

devidamente registrado, não havendo necessidade de que o objeto do contrato social e/ou do descrito 

no cartão de CNPJ seja o mesmo objeto do edital de licitação. Um entendimento contrário extrapola os 

limites da legalidade e fere o caráter competitivo da licitação. 

 

Foi apresentado por nossa empresa todos os documentos solicitados em caráter de comprovação 

jurídica, sendo demonstrado de forma exaustiva que todos os requisitos de habilitação jurídica foram 

atendidos. 

 

Da mesma forma relaciona-se a exigência do atestado de capacidade técnica, não se pode exigir 

atestado de capacidade técnico idêntico ao objeto da licitação, conforme entendimento do Tribunal de 

Contas da União: 

Nada obstante, consignou, ‘por ocasião da análise dos atestados de qualificação 

técnica, a pregoeira só aceitou, como já frisado, serviços idênticos aos 

licitados, ou seja, só foram aceitos atestados que demonstrassem a execução de 

serviços anteriores de secretariado, ao invés de verificar a capacidade de gestão 

de mão de obra das licitantes, conforme jurisprudência deste Tribunal, não 

tendo sido apresentado nenhum argumento a justificar, no caso concreto,  



  

 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 

 

 

excepcionar o entendimento esposado por esta Corte de Contas’. Nesses 

termos, acolheu o Plenário a proposta do relator, para considerar parcialmente 

procedente a representação e determinar ao Ministério do Esporte a adoção das  

medidas destinadas à anulação da fase de habilitação e dos atos que a 

sucederam, para que sejam reexaminados os atestados apresentados em 

conformidade com o entendimento do TCU, cientificando o órgão, entre 

outros aspectos, da irregularidade consistente em ‘exigir, em licitação para 

serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, que os 

atestados de capacidade técnica comprovem serviços idênticos, em vez da 

aptidão para gestão de mão de obra, sem a necessária demonstração 

técnica dessa necessidade. ACÓRDÃO Nº 1767/2018 – TCU – Plenário. 

 

Nas licitações para contratação de serviços continuados com dedicação 

exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade técnica devem 

comprovar a aptidão da licitante na gestão de mão de obra, e não na execução 

de serviços idênticos aos do objeto licitado, sendo imprescindível motivar 

tecnicamente as situações excepcionais. Acórdão 449/2017 – Plenário.             

Nada obstante, consignou, “por ocasião da análise dos atestados de 

qualificação técnica, a pregoeira só aceitou, como já frisado, serviços idênticos 

aos licitados, ou seja, só foram aceitos atestados que demonstrassem a 

execução de serviços anteriores de secretariado, ao invés de verificar a 

capacidade de gestão de mão de obra das licitantes, conforme jurisprudência 

deste Tribunal, não tendo sido apresentado nenhum argumento a justificar, no 

caso concreto, excepcionar o entendimento esposado por esta Corte de 

Contas”. Nesses termos, acolheu o Plenário a proposta do relator, para 

considerar parcialmente procedente a Representação e determinar ao Ministério 

do Esporte a adoção das medidas destinadas à anulação da fase de habilitação e 

dos atos que a sucederam, para que sejam reexaminados os atestados 

apresentados em conformidade com o entendimento do TCU, cientificando 

o órgão, entre outros aspectos, da irregularidade consistente em “exigir, 

em licitação para serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de 

obra, que os atestados de capacidade técnica comprovem serviços 

idênticos, em vez da aptidão para gestão de mão de obra, sem a necessária 

demonstração técnica dessa necessidade”. Acórdão 553/2016 Plenário. 

   

 O entendimento da Corte de Contas apenas ratifica o que já é determinado no inciso II, art. 30 

da Lei n.8.666/93, que determina a apresentação de atestados com “desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação’’.   

Portanto, os atestados apresentados devem guardar similaridade com o objeto da licitação e não 

exatidão, conforme alega a recorrente. 

 

Os atestados apresentados atendem a todas as exigências do edital, a inabilitação por este motivo 

seria um excesso de formalismo e uma ofensa ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa. 

 



  

 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 

 

 

2.2. DO TOTAL ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PERTINENTE A 

VISITA TÉCNICA. 

 

 Não merece prosperar a alegação da recorrente que a realização de visita técnica é obrigatória. 

 

 Diferentemente do alegado em recurso administrativo, o item 8.1 do edital determina a respeito 

da possibilidade da realização de diligência, sem ter nenhum caráter vinculativo obrigatório, vejamos: 

 

8.1 – Encerrada a fase de habilitação a Comissão Interna de Licitação poderá 

realizar VISITA TÉCNICA, no prazo a ser definido, com vistas à averiguação 

das situações descritas no Instrumento Convocatório, sem ônus para esta 

Agência, e comprovar: 

 

 O edital determina de forma expressa que a respectiva fase não é obrigatória, ainda foi 

apresentado junto à proposta de preços a ficha técnica solicitada no item 8.2 do edital, portanto seria de 

extremo preciosismo e burocrático a realização da visita técnica, uma vez que o produto ofertado já foi 

apresentado ficha técnica. 

 

O excesso de formalismo deve ser evitado nos procedimentos licitatório a ponto de beneficiar 

o interesse público e a seleção da proposta mais vantajosa. 

 

Desta maneira se manifesta o TCU: 

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). 

 

Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do 

interesse público, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a 

outros princípios. (Acórdão 119/2016-Plenário). 

 

Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou 

absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as 

simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde 

que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, 

serem sanadas mediante diligências. (Acórdão 2302/2012-Plenário). 



  

 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 

 

Da mesma forma se manifesta o Superior Tribunal de Justiça: 

 

A necessidade de se temperar o rigorismo formal de algumas exigências do 

edital licitatório, a fim de manter o caráter competitivo do certame, 

selecionando-se a proposta mais vantajosa à Administração Pública, caso não se 

verifique a violação substancial aos demais princípios informadores deste 

procedimento. (REsp 997.259/RS, julgado em 17/08/2010). 

 

    É necessário destacar que a nossa proposta de preços foi a melhor CLASSIFICADA, ou 

seja, atendemos a todos os requisitos do edital e ainda possuímos o preço menor. 

 

Desta maneira conforme demonstrado não houve qualquer violação às regras do edital, o que 

ocorre por parte da recorrente se trata de formalismo exacerbado que apenas onera e prejudica o trâmite 

do processo licitatório. 

  

3.PEDIDO 

Diante do exposto, requer-se: 

 

a) Que o recurso administrativo da licitante COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

LTDA não seja conhecido por ausência do pressuposto previso no inciso XVIII, art. 4º 

da Lei n. 10.520/02; 

b) No caso do recurso ser conhecido, que não seja dado provimento ao recurso interposto; 

c) Que seja mantida a decisão de classificar e habilitar a licitante SG COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. 

 

 

Nestes termos pede deferimento 

 

Atenciosamente 

 

                  

 

  MANAUS/AM, 12 de maio de 2022. 
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