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A ILUSTRISSÍMA SENHORA PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CIDADE PINHAL DE SÃO BENTO – ESTADO DO PARANÁ 

 

Ref: PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS N º 59/2021 

 

 Rosicleia V. Christ Dirings Eireli, inscrita no CNPJ sob o no 34.443.053/0001-07, 
por seu representante legal, vêm, respeitosamente, à presença de V. Senhoria, apresentar, 
tempestivamente, suas CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO Interposto 
pela ASSOCIAÇÃO IZABELENSE DE ÁRBITROS, com base nas razões a seguir expostas; 
 

 I - DOS FATOS 

  Inconformada com a decisão que admitiu como vencedora a empresa Rosicleia V. 

Christ Dirings Eireli, a recorrente ASSOCIAÇÃO IZABELENSE DE ÁRBITROS, alega que 

houve os seguintes vícios que supostamente impossibilitam a consagração da decisão recorrida 

e adjudicação do objeto da Licitação pela empresa vencedora: 

 

1 – Alega que a empresa vencedora não cumpriu com os itens Edital, 

alegando que houve a apresentação do certificado de capacidade técnica inválido. 

 

2 – CNAE (Classificação Nacional de atividades Econômicas) sem relação 

com o objeto da licitação. 

 

3 – Alega que os preços dos serviços são INEXEQUIVEIS. 

 

 Esses são os argumentos que entende a recorrente como suficientes para obstar a 

prorrogação dos atos licitatórios, contudo, iremos demonstrar de forma articulada e 

fundamentada, que as irresignações da recorrente não haverão de prevalecer, haja vista que não 

há as incongruências apontadas. 
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II - DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ATO ADMINISTRATIVO 

  Inicialmente, esclarecemos que o Edital foi analisado e aprovado pela Assessoria 

Jurídica da Comissão Licitatória, nos termos do artigo 38 da Lei nº 8.666/93.  

Ressalto que os atos praticados pela Administração através da Comissão do 

certame público, em seus procedimentos licitatórios, obrigatoriamente, são pautados pelos 

princípios da isonomia e da legalidade, em consonância com o disposto no Artigo 3º da Lei nº 

8.666/93: 

“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”. 

Para demonstrar que o Procedimento Licitatório adotou um modelo de edital que 

melhor atende às suas necessidades, primando pela busca da proposta mais vantajosa e, 

consequentemente, alcançar o interesse público, sempre em consonância com as normas do edital 

e os princípios que regem a licitação, apresentarei a seguir, de forma clara e objetiva as 

impugnações para cada ponto do recurso apresentado. 

 

III. I - HABILITAÇÃO TÉCNICA – DOS ATESTADOS APRESENTADOS 

 

  Inicialmente, é bom que se tenha em mente que a análise a ser feita por esta 

digníssima Administração deve se referir à habilitação Técnica da empresa para executar o 

contrato, NOS TERMOS DO ITEM 8.4, letra a) DO EDITAL, vejamos: 

“a) Atestado de capacidade técnica expedida por órgão Público ou 

empresa privada, devidamente assinada e carimbada; que 

comprove que a empresa prestou serviços semelhantes ao objeto 

licitado nos últimos 36 meses. O atestado deverá ter firma 
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reconhecida ou ser acompanhado das notas fiscais. Em caso de 

dúvida acerca do atestado apresentado a pregoeira poderá 

realizar diligências a fim de verificar a autenticidade do 

documento, suprindo eventual incorreção, a fim de resguardar o 

melhor interesse da Administração Pública. ” (Grifamos) 

Ora, o atestado apresentado é válido e idôneo, juntamente com uma nota fiscal de 

serviço válida e RECENTE, atendem ao exigido no edital, vejamos: 

  

 

Conforme demonstrado acima, o atestado apresentado atende na íntegra ao edital, na 

medida em que refere-se  a serviços compatíveis com o objeto do edital, comprova a prestação 

de serviços de forma satisfatória, sendo os atestados referentes aos serviços prestados no âmbito 

da atividade econômica secundária da Recorrida especificada no contrato social registrado na 

junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do 

Brasil,  portanto não há óbice alguma na aceitação dos mesmos. 
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III. II – DO CNAE (CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS) 

Diante das razões apresentadas pela RECORRENTE, a mesma não merece 

prosperar, conforme demonstraremos abaixo, a empresa Rosicleia V. Christ Dirings Eireli possui 

CNAE compatível com o objeto do certame. As alegações infundadas da recorrente tentam a 

qualquer custo confundir a nobre pregoeira, pois segundo o CONCLA/IBGE o CNAE 9319-1/99 

apresentado pela RECORRIDA é compatível com o objeto do certame conforme abaixo 

demonstrado. 
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  Como podemos verificar na descrição dos serviços, são exatamente os mesmos 

descritos nos termos de referência do Edital, portanto a RECORRIDA possui sim CNAE 

compatível com o objeto do certame. 

 

Note-se que, ainda que o edital exige ramo de atividade compatível com o 

objeto licitado como condição de habilitação, requisito este devidamente cumprido pela 

RECORRIDA. 

 

 

III. III – DA EXEQUIBILIDADE 

 

O professor Joel Niebhur1, apresenta o seguinte ensinamento que o princípio da 

competitividade estabelece: 

“É no âmbito do princípio da competitividade que operam em 

licitação pública os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Ocorre que tais princípios oferecem os 

parâmetros para decidir se determinada exigência ou formalidade 

é compatível ou não com o princípio da competitividade. 

Sobretudo, deve-se atentar ao bom senso, bem como à proporção 

entre as exigências a serem realizadas e o objeto licitado, 

especialmente no momento de se definir as exigências para a 

habilitação. ” 

 

 



ROSICLEIA V. CHRIST DIRINGS EIRELI     
 

Rosicleia V. Christ Dirings Eireli  –   CNPJ 34.443.053/0001-07 
Rua Vereador Romario Rodrigues de Lima, 923 – Centro – CEP 85.615-000 – Marmeleiro – PR 

TEL: (46) 3525-3333 

Destaca-se ainda, que, foi informado na proposta da empresa declarada vencedora 

do certame, que concorda com todos os termos da licitação e irá entregar todos os serviços 

solicitados. 

Não pode prosperar de forma alguma o recurso da RECORRENTE, pois não há 

falta de informações na proposta e o preço é exequível, pois não se alterou critérios 

expressamente estabelecidos. 

 

 

IV – DO PEDIDO 

 

  Diante do exposto, requer que o presente Contrarrazão seja julgado 

totalmente procedente para a devida e justificada Habilitação da empresa Rosicleia V. Christ 

Dirings Eireli, que demonstrou atender todos os quesitos de habilitação exigidas pelo Edital, 

HABILITANDO a empresa para ser declarada vencedora, optando assim pelo serviço de menor 

valor, nos itens qual tal empresa foi declarada vencedora em tal certame, como rege tal Lei 

n°8.666/93, não havendo assim nenhum prejuízo ao erário, tanto por qualificação quanto por 

preços, sendo assim legal, POIS ATENDE TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL e está de 

acordo com objetivo da licitação, atingindo os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa, da vinculação do instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. 

 

Por todo exposto, para que não se consolide uma decisão equivocada, 

lembrando o próprio dever de evitar-se o ônus de eventual demanda judicial, a 

empresa Rosicleia V. Christ Dirings Eireli, requer: 

a) O recebimento e provimento da presente contrarrazão, para determinar a 

classificação e habilitação da empresa Rosicleia V. Christ Dirings Eireli, pelos fundamentos 

arguidos nos autos da exordial. 

b) No caso deste seja julgado improcedente, REQUEREMOS que, com fulcro no 

Art. 9º da Lei 10.520/2002 C/C Art. 109, III, § 4º, da Lei 8666/93, e no Princípio do Duplo Grau 

de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por autoridade superior competente. 
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Marmeleiro, 15 de Outubro de 2021. 

 

 

 

 

______________________________ 
Rosicleia V. Christ Dirings Eireli   

Rosicleia Veranice Christ Dirings  

Representante legal 

 


