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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE PINHAL DE 

SÃO BENTO DO ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO IZABELENSE DE ÁRBITROS, pessoa 

jurídica de direito privado, entidade sem fins econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 

17.738.755/0001-90, sede na Est. Principal, Linha Santa Catarina, Município de Santa 

Izabel do Oeste, Estado do Paraná, CEP: 85.650-000, representada pelo seu presidente 

Sr. EVANDRO HOBOLD, brasileiro, casado, representante comercial, filho de 

Waldemar Hobold e de Joana Adelaide Hobold, portador da cédula de identidade RG nº 

7.114.229-9 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 026.680.659-76, portador da CNH nº 

03313182100 DETRAN/PR, emitida em 05/05/2017, residente e domiciliado na Rua 

Eugidio Uncini, nº 41, Centro, Município de Ampére, Estado do Paraná, CEP: 85.640-

000, Fone/WhatsApp: 046 99914-1827, representada por seu  Advogado, EVANDRO 

ALIF BOLBA BARBIERO, brasileiro, casado, advogado, devidamente inscrito na 

OAB/PR sob o nº 60.847, Fone/WhatsApp: 46 98809-8661, e-mail: 

evandroalifadv@hotmail.com,  que assina digitalmente a presente, vêm, 

respeitosamente, apresentar: 

 

CONTRARRAZÕES DE RECURSO 

APRESENTADO REFERENTE AO PREGÃO 

PRESENCIAL 59/2021 
 

Contrarrazões referente ao recurso apresentado pela empresa: ROSICLEIA V. 

CHRIST DIRINGS EIRELI, pessoa jurídica de privado inscrita no cadastro nacional 
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de pessoa jurídica sob o nº 34.443.053/0001-07, com endereço na Rua Vereador 

Romario Rodrigues de Lima, nº 923, na cidade de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 

I - PRELIMINARMENTE 

 

I.I – Da tempestividade 

 Em 13/10/2021 foi encaminhado no e-mail: alifbarbieroadv@gmail.com cópia 

do recurso administrativo apresentado pela empresa ROSICLEIA V. CHRIST 

DIRINGS EIRELI referente ao pregão presencial ocorrido em 06/0/2021 às 14:00 

(quatorze horas), pregão nº 59/2021 do Município de Pinhal de São Bento, Estado do 

Paraná, para que assim se apesentasse contrarrazões referente apresentadas. 

No mais destacamos o art. 4º inciso XVIII do Decreto Lei nº 10.520/2002, in 

verbis: 

 

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 contra-razões em igual número de dias, que começarão 
a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos; 

 

Ainda destacamos o art. 11 inciso XVII do Decreto Lei nº 3.555/2000, in verbis: 

 
Art. 11.  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 
[...] 
XVII - a manifestação da intenção de interpor recurso será feita no 
final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, 
podendo os interessados juntar memoriais no prazo de três dias 
úteis; 

 

Dessa forma destacamos que, com base na Ata do Pregão 59/2021 e o 

dispositivo legal as contrarrazões possui prazo contados em dias úteis, sendo que, o 
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referido prazo se encerra na presente data a qual é apresentada as contrarrazões, 

merecendo assim ser acolhida. 

 

 

II – DOS FATOS 

 

Em 09/09/2021 foi publicado o Edital Pregão Presencial nº 59/2021 pelo 

Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, visando a “Contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem de diversos eventos 

esportivos promovidos pelo departamento de esportes deste Município”. 

Na data de 06/10/2021 às 14:00 (quatorze horas) se deu a abertura dos envelopes 

com as propostas e posteriormente se iniciou a fase de lance, participando assim, a 

empresa ROSICLEA V. CHRIST DIRINGS EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 

34.443.053/0001-07 e a ASSOCIAÇÃO IZABELENSE DE ÁRBITROS inscrita sob o 

CNPJ nº 17.738.755/0001-90. 

Encerrado a fase de lances ambas as empresas manifestaram interesse em 

apresentar recurso. Em 08/10/2021 a empresa ROSICLEIA V. CHRIST DIRINGS 

EIRELI apresentou recurso referente ao balanço patrimonial apresentado pela 

ASSOCIAÇÃO IZABELENSE DE ÁRBITROS e em 13/10/2021 o Setor de Licitações 

e Compras do Município de Pinhal de São Bento – PR, encaminhou o recurso para que 

assim fosse apresentado contrarrazões. 

 

 

III – DAS CONTRARRAZÕES  

 

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 
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pelos princípios da isonomia e da legalidade, em consonância com o disposto no artigo 

3º da Lei nº 8.666/93 sempre viando a economicidade ao ente licitante, buscando 

propostas vantajosas dentro de uma competitividade ampla, diferentemente do que foi 

apresentado em recurso. 

Destacamos assim que a pregoeira que conduziu o certame deu por habilitada a 

ASSOCIAÇÃO IZABELENSE DE ÁRBITROS conforme a apresentação de 

documentos, sendo que após a verificação dos documentos apresentados o representante 

legal da empresa ROSICLEIA V. CHRIST DIRINGS EIRELI conferiu e assinou dando 

ciência sobre os documentos apresentados não manifestando intenções de recurso em 

ata referente a habilitação da Associação. 

E segundo plano destacamos que o Edital publicado pelo Município em questão 

não fez menção quanto a forma que deveria ser apresentado o balanço patrimonial de 

associação sem fins lucrativos, no entanto analogicamente as exigências do mesmo, foi 

apresentado o balancete do exercício do ano de 2020 rubricado e assinado por 

profissional contábil autorizado demostrando assim a saúde financeira da Associação 

conforme exigência do edital. 

Destacamos que em processos licitatórios anteriores, corridos no Município em 

questão a Associação demonstrou de igual forma o seu bom estado financeiro e cumpriu 

todas a exigências impostas, entregando um serviço de qualidade de forma séria e 

célere. 

Referente as exigências, o Balancete é apto a demostrar os lançamentos 

ocorridos pela Associação, tendo em vista que está diferentemente das empresas não 

possui capital social de abertura, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório 

não é absoluto, na medida em que não pode se sobrepor ao interesse público, que reside 

no melhor preço ofertado. As exigências relativas à qualificação econômico- financeira 

dos interessados em contratar com o Poder Público têm apenas o objetivo de garantir 

que o vencedor tenha condições econômicas de cumprir com o contrato, mas que 

existem outras formas de comprovação desta qualificação, tais como a certidões 

negativas e no caso da ASSOCIAÇÃO IZABELENSE DE ÁRBITROS o seu histórico 

de serviços prestados ao Município, não devendo assim ser essa penalizada por mero 
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erro formal que pode ser corrigido, devendo assim prevalecer o interesse público em 

sobre o particular, ou seja, o melhor preço ofertado no processo corrido. 

A própria Recorrente destaca que o balanço patrimonial serve para que seja 

demostrado que a prestadora do serviço possui uma boa saúde financeira e não se 

encontra em processo de falência, conforme segue: 

 

 
 

Conforme se observa, tal requisito pode ser suprido por certidão negativa, 

destacando ainda que às associações civis não são privilegiadas pelos benefícios do 

instituto da falência previsto na Lei nº 11.101/2005,  

No mais destacamos que a empresa ROSICLEIA V. CHRIST DIRINGS EIRELI 

não manifestou interesse em recorrer quanto a habilitação da adversa, visto que, 

conforme a Lei nº 10.520/2002 a intenção de recurso quanto a pontos específicos 

ocorridos na fase de lances e de habilitação devem ser manifestados e motivados, 

conforme o que dispõem o Art. 4º, inciso XX da referida Lei decaindo assim o seu 

direito, in verbis: 

 

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; 
 

 E mais o art. 11 inciso XVII do Decreto Lei nº 3.555/2000, destaca que: 

 

Art. 11.  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 
[...] 
XVII - a manifestação da intenção de interpor recurso será feita no 
final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, 
podendo os interessados juntar memoriais no prazo de três dias 
úteis; 
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Dessa forma destacamos que não deve ser atendido o pedido da Requerente 

quanto a desclassificação da ASSOCIAÇÃO IZABELENSE DE ÁRBITROS, devendo 

ainda ao município levar em consideração o histórico de serviços prestados pela mesma 

e prevalecendo o princípio da supremacia do interesse público quanto a proposta mais 

vantajosa. 

 

 

IV – DOS REQUERIMENTOS 

 

Diante de todo o exposto, requer: 

 

a) Que seja acolhido e analisado as contrarrazões a luz dos princípios 

norteadores do direito administrativo; 

b) Que não seja acolhido o pedido de desclassificação da ASSOCIAÇÃO 

IZABELENSE DE ÁRBITROS aos itens vencidos; 

c) Que seja levado em consideração o demonstrativo contábil e certidões 

negativas apresentadas para fins de comprovação de estado de saúde 

financeira da Associação; 

d) Enfatize-se, que não sendo atendidos os pedidos aqui apresentados e 

acolhido o pedido da Requerente em suas razões de recurso, seja então 

analisado o Recurso apresentado anteriormente pela ASSOCIAÇÃO 

IZABELENSE DE ÁRBITROS em 11/10/2021 e que se de igual acolhido o 

pedido do referido Recurso e inabilitado a empresa ROSICLEIA V. CHRIST 

DIRINGS EIRELI seja aberto novo certame para prevalência do interesse 

público. 

 

Nesses Termos, 

Pede Deferimento. 

 

Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, 18 de outubro de 2021. 
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----assinado digitalmente---- 

Evandro Alif Bolba Barbiero 

OAB/PR 60.847 

 

Felipe Alves de Morais 

Bacharel em Direito - Estagiário 


