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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DE LICITAÇÕES DA AUTARQUIA GRAMADOTUR 

 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 23/2022 

 

Cenci Comércio de Extintores Ltda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita sob o CNPJ 92.484.575/0001-45, estabelecida à Rua Pinheiro Machado, 
3200, na cidade de Caxias do Sul – RS, neste ato representada por seu sócio-administrador, 
Márcio Mainardo Cardoso, brasileiro, casado, empresário, domiciliado em Caxias do Sul-RS, vem 
respeitosamente até V. Sª, com fundamento no art. 41, § 1º e 2º, da Lei 8666/93, para 
apresentar, tempestivamente, suas 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

que passa-se a aduzir as razões de fato e direito. 

 

I – DO OBJETO DESTAS CONTRARRAZÕES 

Alega a empresa recorrente, Cansan Engenharia, ter 
sido inabilitada erroneamente no pregão eletrônico 023/2022. As razões do Recurso interposto 
não devem prosperar, e tem estas Contrarrazões o objetivo de afastar tais pretensões. 

A recorrente alega preencher todos os pré-requisitos 
solicitados no edital, mas foi inabilitada por não apresentar Atestado de Capacidade Técnica de 
acordo com o requerido na documentação de habilitação. Alega ainda que deve ser aceito seu 
Atestado por similaridade ao objeto do edital. 

A documentação técnica de habilitação solicitada no 
edital em questão segue a Lei 8.666/93, transcrita a seguir: 

 
“... 
c) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional em 
nome da empresa licitante, emitida por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, de que executou satis-
fatoriamente serviços de PPCI para eventos. O 
atestado deverá conter o endereço, o período e o nome 
do evento/serviço. 
c.1) Os atestados apresentados deverão conter os se-
guintes dados da empresa emitente: razão social, 
CNPJ, endereço, telefone de contato ee-mail. Os dados 
exigidos são necessários para possibilitar a realização 
de eventuais diligências. 
d) Atestado de Capacidade Técnico-Profissional em 
nome do responsável técnico indicado no Anexo 06, 
emitida por pessoa jurídica de direito público ou pri-
vado, de que executou satisfatoriamente serviços 
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de PPCI para eventos. O atestado deverá conter o 
endereço, o período e o nome do evento/serviço. 
 
d.1) Os atestados apresentados deverão conter os 
seguintes dados da empresa emitente: razão social, 
CNPJ, endereço, telefone de contato e e-mail. Os dados 
exigidos são necessários para possibilitar a realização 
de eventuais diligências. (grifei) 
...”  

 

À luz da Lei nº 13.303/2016 e da Constituição Federal 
em seu art.37 inciso XXI, o processo de contratação deve contemplar os requisitos mínimos 
indispensáveis para aferir a capacidade técnica do licitante e garantir a execução do contrato. 

Sabiamente solicitada, tal qualificação se dá em 
virtude da especificidade e complexidade do serviço a ser prestado, não cabendo nesse caso 
“serviços similares”. É o entendimento do Tribunal de Contas do Estado da União, sendo 
inclusive matéria decidida no plenário do órgão, vejamos:  

Enunciado:  
É vedada a imposição de limites ou de quantidade 
certa de atestados ou certidões para fins de 
comprovação da qualificação técnica. Contudo, caso a 
natureza e a complexidade técnica da obra ou do 
serviço mostrem indispensáveis tais restrições, deve 
a Administração demonstrar a pertinência e a 
necessidade de estabelecer limites ao somatório de 
atestados ou mesmo não o permitir no exame da 
qualificação técnica do licitante. Acórdão 849/2014-
Segunda Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER 
ÁREA: Licitação | TEMA: Qualificação técnica | 
SUBTEMA: Atestado de capacidade técnica. Outros 
indexadores: Vedação, Quantidade, Limite mínimo, 
Exceção  

 

Um dos princípios que norteiam a licitação é o da 
vinculação ao instrumento convocatório. Nesse sentido, deve a administração observar o 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório conforme preceitua o art. 31 da Lei 
13.303/16, Lei das Estatais.  Neste sentido ensinou Hely Lopes Meirelles:  

“A vinculação ao edital significa que a Administração e 
os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do 
pedido ou do permitido no instrumento convocatório da 
licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à 
documentação, às propostas, ao julgamento e ao 
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contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras 
do certame, tornam-se obrigatórias para aquela 
licitação durante todo o procedimento e para todos os 
seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade 
licitadora.” (in Licitação e contrato administrativo, 14º 
ed. 2007, p. 39). 

 

Salienta-se aqui que a vinculação ao instrumento 
convocatório assegura que a Administração deve buscar a proposta mais vantajosa dentro das 
regras do edital. Nesse sentido, cabe relembrar a seguinte redação do art. 41 da Lei 8.666/93: 

“a administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada.” 

 

A vinculação se traduz na garantia de que não haverá 
favorecimentos ou direcionamentos nas aquisições feitas pela Administração Pública. Cita-se 
também que esse princípio está ligado ao princípio da legalidade, previsto no caput do art 37 da 
Constituição Federal, bem como na Lei Federal de Processo Administrativo. Denota-se assim, que 
o princípio da legalidade irradia seus efeitos em todos os atos da Administração, de modo que 
não existe interesse público à margem da Lei.  

A respeito da previsão da aplicação da vinculação ao 
edital, o qual norteia todo o procedimento licitatório, entende o STJ:  

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL COMO 
INSTRUMENTO VINCULATORIO DAS PARTES. 
ALTERAÇÃO COM DESCUMPRIMENTO DA LEI. 
SEGURANÇA CONCEDIDA. É entendimento correntio na 
doutrina, como na jurisprudência, que o "edital", no 
procedimento licitatório, constitui lei entre as partes e 
instrumento de validade dos atos praticados no curso 
da licitação. Ao descumprir normas editalícias, a 
administração frustra a própria razão de ser da 
licitação e viola os princípios que direcionam a 
atividade administrativa, tais como: o da legalidade, 
da moralidade e da isonomia. A Administração, 
segundo os ditames da lei, pode, no curso do 
procedimento, alterar as condições inseridas no 
instrumento convocatório, desde que, se houver 
reflexos nas propostas já formuladas, renove a 
publicação (do edital) com igual prazo daquele 
inicialmente estabelecido, desservindo, para tal fim, 
meros avisos internos informadores da modificação. Se 
o edital dispensou as empresas recém-criadas da 
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apresentação do "balanço de abertura", defeso era à 
Administração valer-se de meras irregularidades desse 
documento para inabilitar a proponente (impetrante 
que, antes, preenchia os requisitos da Página - 10 - de 
13 lei). Em face da lei brasileira, a elaboração e 
assinatura do balanço e atribuição de contador 
habilitado, dispensada a assinatura do diretor da 
empresa respectiva. Segurança concedida. Decisão 
unanime. (STJ - MS: 5597 DF 1998/0002044-6, Relator: 
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, Data de Julgamento: 
13/05/1998, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 
DJ 01.06.1998 p. 25 LEXSTJ vol. 110 p. 60) [grifei]. 

 

A recorrente, conhecedora do conteúdo do Edital e 
discordante da documentação técnica solicitada, deveria então ter registrado pedido de 
Impugnação ao Edital, em momento oportuno, mas não o fez. Estando assim, ciente e de acordo 
com as regras propostas pela Administração. 

Conclui-se dessa maneira que o Pregoeiro agiu de forma 
íntegra e imaculada, seguiu as regras editalícias, conforme a lei, seguindo-a à risca.  

 

II – DO PEDIDO 

Ante o exposto, requer que seja completamente indeferido o recurso proposto em função da 
inaplicabilidade de suas alegações, mantendo a decisão do Pregoeiro. 

 

Caxias do Sul, 30 de março de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Márcio Mainardo Cardoso 
CPF 432.967.850-00 
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