
ILMO (A). PRESIDENTE E MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TURISMO - GRAMADOTUR 

 

 

 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 74/2022 

 

 

ALTERNATIVA CULTURAL PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 10.439.609/0001-15, 

com sede na rua Monsenhor Leopoldo Neis, n. 147, bairro Dom 

Feliciano, Gravataí/RS, CEP 94.015-120, vem à presença de Vossa 

Senhoria, com fulcro no art. 4º, inc. XVIII, da Lei Fed. nº 10.520/02, 

apresentar as 

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

 

Interposto por ON PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, pelas razões de fato e de direito que 

seguem: 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

 

Preliminarmente, registra-se a tempestividade da apresentação das presentes 

contrarrazões ao recurso, considerando que, conforme ata do Pregão Eletrônico, 

ocorrido em 15 de agosto de 2022, o prazo final para apresentação das contrarrazões é 

22 de agosto de 2022, às 17h45, conforme imagem abaixo: 

 

 



 

Requer, assim, o recebimento das presentes contrarrazões. 

 

II – DOS FATOS 

 

A Autarquia Municipal do Turismo – GRAMADOTUR, publicou edital de pregão 

eletrônico, com o seguinte objeto: 

1.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços de produção e 
manutenção de carros alegóricos e elementos de composição, iluminação 
cenográfica e locação, instalação e operação de máquinas de neve, 
confecção, manutenção, lavagem, limpeza e transporte de figurinos, 
adereços, puppets e muppets, pré-produção, contratação, coordenação e 
remuneração de equipe, contratação, coordenação e remuneração de 
elenco, organização de ensaios (incluindo ensaios gerais e ensaio aberto à 
comunidade), alimentação para elenco e equipe, serviços de transporte, 
caracterização, figurinação, maquiagem e cabelo de elenco, gerenciamento 
de figurinos, adereços muppets e puppets, gerenciamento de carros 
alegóricos e elementos de composição, gerenciamento de camarins, pós 
produção e produção e execução geral das 23apresentações do espetáculo 
"Grande Desfile -Uma Noite de Natal" integrante da programação do 37º 
Natal Luz de Gramado, que acontecerá de 27 de Outubro de 2022 à 29 de 
Janeiro de 2023 em estrutura móvel instalada junto ao complexo de eventos 
Expogramado, na cidade de Gramado/RS, conforme serviços descritos no 
Memorial Descritivo, cujo processo e julgamento serão realizados de acordo 
com os preceitos da supra referida Lei. 

  
 

No dia 15/08/2022, ocorreu a abertura do pregão, sendo consagrada a empresa 

ALTERNATIVA CULTURAL PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA como vencedora. Na análise 

dos documentos de habilitação, entendeu a comissão julgadora pela inabilitação da 

empresa ALTERNATIVA CULTURA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA, sagrando-se 

vencedora a empresa SS EVENTOS LTDA. 

No prazo recursal, a empresa ON PRODUÇÕES apresentou recurso, não se 

limitando apenas a atacar a vencedora da licitação, mas também a empresa inabilitada. 

Alega a recorrente ON PRODUÇÕES que a empresa ALTERNATIVA PRODUÇÕES não 

cumpriu o item 6.3.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, considerando que os atestados 

emitidos pela Autarquia de Turismo de Gramado – Gramadotur estão relacionadas as 

atividades de produção, coordenação de equipe, remuneração de elenco e 

gerenciamento de figurino dos eventos. 



Alega que os atestados emitidos pela Impacto Desenvolvimento Cultural não 

teriam validade em razão de informações lançadas nas redes sociais que informam que 

a empresa Impacto executou o planejamento cultural.  

Ocorre que, conforme já dito, a base de informações relacionadas no recurso são 

redes sociais e reportagens jornalísticas que não deixam claro se houve terceirização de 

mão-de-obra ou subcontratação no evento atestado, merecendo o improvimento o 

recurso da empresa ON PRODUÇÕES. 

 

III – DO DIREITO 

 

 

Das alegações trazidas pela parte recorrente, não merece prosperar aquelas que 

atacam a empresa ALTERNATIVA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA, uma vez que não 

encontram suporte fático ou jurídico para tanto. 

A alegação de que os atestados de capacidade técnica emitidos pela empresa 

Impacto Desenvolvimento Cultural não teriam validade não passam de especulação. 

Diversamente do quanto trazido nas demais alegações, que se embasaram em 

documentos oficiais, as alegações da recorrente de que os atestados técnicos 

relacionados a figurinos e carros alegóricos não seriam verídicos são baseados em 

informações de redes sociais e reportagens de internet. 

Razão pela qual não fica claro se houve terceirização de mão-de-obra ou 

subcontratação no evento atestado (Desfile Étnico Cultural – 2018/Ijuí). O recurso 

sequer merece ser recebido quanto as alegações da recorrente contra a empresa 

ALTERNATIVA CULTURAL. 

Ademais, vale ressaltar alguns pontos que importam destaque, a fim de delimitar 

a discussão vinculada ao caso. 

O edital de pregão eletrônico publicado pela Gramadotur dizia o seguinte quanto 

a especificação técnica: 

 
 

6.3.6. Qualificação Técnica  
a) Certidão do registro da pessoa jurídica no órgão fiscalizador 
competente;  



a.1) Caso a empresa não seja sediada no Estado, apresentará, no 
momento da assinatura contratual, visto do Conselho Regional do RS. 
b) Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos 
indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A 
comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro 
permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de 
trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e 
alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. 
No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o 
contrato social servirá como comprovação do vínculo;  
c) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, de que executou, 
satisfatoriamente, serviços de pré-produção, produção e pós-
produção de eventos, com contratação e produção de elenco, com, no 
mínimo, 130 (cento e trinta) integrantes do mesmo serviço. O atestado 
deverá conter o endereço, o período e o nome do evento/serviço. 
c.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. 
d) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, de que executou, 
satisfatoriamente, serviços de produção de figurinos para espetáculos, 
shows, eventos culturais ou artísticos, comprovando a confecção de 
no mínimo 200 (duzentos) figurinos para um mesmo espetáculo. 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. 
e) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, de que executou, 
satisfatoriamente, serviços de confecção e manutenção de carros 
alegóricos. O atestado deverá conter o endereço, o período e o nome 
do evento/serviço. 
e.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. 

 

Todos os requisitos foram cumpridos, conforme publicado no edital. Os atestados 

de capacidade técnica foram juntados, inclusive as certidões de registro de pessoa 

jurídica e de pessoa física do responsável técnico inscritos no órgão competente. 

 

Os atestados juntados para comprovação da qualificação técnica estão em 

compasso com o quanto predica a Lei de Licitações, em especial os §§ 2º e 3º do art. 30: 



§ 2o  As parcelas de maior relevância técnica e de valor 

significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão 

definidas no instrumento convocatório.  

§ 3o  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de 

certidões ou atestados de obras ou serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior. 

 

Sobre tal assunto, o Tribunal de Contas da União tem o seguinte posicionamento: 

“1.7.1. nos certames para contratar serviços terceirizados, em regra, 
os atestados de capacidade técnica devem comprovar a habilidade 
da licitante em gestão de mão de obra, e não a aptidão relativa à 
atividade a ser contratada, como ocorrido no pregão eletrônico (…); 
Acórdão 744/2015 – 2ª Câmara. 

 

Ora! os atestados para comprovação da qualificação técnica juntados pela 

empresa ALTERNATIVA CULTURAL PRODUÇÕES DE EVENTOS são válidos uma vez que 

estão em consonância com a lei, bem como as regras editalícias publicadas. 

Diga-se de passagem, o edital, em momento algum, diz que o responsável técnico 

deverá estar contratado antes da publicação do edital. 

Aliás, essa seria uma regra antieconômica que não se encontra no edital e muito 

menos na Lei de Licitações. Deveria a empresa recorrente ater-se as regras editalícias 

para formalização de seu recurso.  

A comprovação de validade dos atestados de capacidade técnica, não se trata de 

documento previsto em lei, nos termos do art. 30 da Lei 8.666/93, conforme se vê: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-
se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
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; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu 
os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento 



de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei 
especial, quando for o caso. 
§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" 
deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e 
serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados 
nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências 
a:                (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 
entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor 
de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra 
ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 
quantidades mínimas ou prazos máximos;                (Incluído pela 
Lei nº 8.883, de 1994) 

 

Destaca-se que o artigo 3º da Lei nº 8.666/93 é claro quanto prevê a observância 

ao julgamento objetivo, como um dos mais importantes dos procedimentos licitatórios: 

 
“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”. (grifo nosso). 

  

 Portanto, conforme se depreende no entendimento do artigo acima, o julgamento 

objetivo vincula a Administração, na apreciação das propostas e demais documentos, 

aos critérios estabelecidos previamente no Edital, sendo que, no decorrer do certame 

licitatório não poderá a Administração utilizar de critérios desconhecidos para aferir a 

aceitabilidade das propostas. 

 A importância deste princípio é gigantesca, uma vez que impede a Administração 

de usar critérios subjetivos criados de última hora, no transcorrer do processo. 



 Tem-se importante exposição do doutrinador Jessé Torres Pereira Junior, na sua 

obra “Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública” (6ª ed. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pág.55): 

 
“O princípio do julgamento objetivo atrela a Administração, na 
apreciação das propostas, aos critérios de aferição previamente 
definidos no edital ou carta-convite, com o fim de evitar que o 
julgamento se faça segundo critérios desconhecidos pelos licitantes, 
ao alvedrio da subjetividade pessoal do julgador; o art. 45 ilustra o 
propósito do princípio ao estatuir que “O julgamento das propostas 
será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo 
convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os 
critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo 
com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle”. 
(grifo nosso). 

 

Cabe dizer que sem a aplicação do Princípio do Julgamento Objetivo, seria 

impossível garantir a observância do Princípio constitucional da Isonomia, objetivo 

exposto também no artigo 3º da Lei nº 8.666/93. 

Seguem importantíssimos julgados do Tribunal de Contas da União: 

“REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR LICITANTE. INABILITAÇÃO 
INDEVIDA. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO MOTIVADOR DA INABILITAÇÃO 
NÃO PREVISTO NO EDITAL. AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO DAS 
JUSTIFICATIVAS. MULTA. 1. É irregular a inabilitação de licitante em 
concorrência pública utilizando-se de critério e motivação não 
previstos no edital. 2. A ocultação de informação relevante à 
habilitação dos licitantes fere os princípios do processo licitatório 
como os da legalidade, publicidade, do julgamento objetivo e da 
vinculação ao disposto no instrumento convocatório”. (Acórdão 
6979/2014-Primeira Câmara Relator: Augusto Sherman). (grifo nosso). 
 
Acórdão 
Acórdão 3192/2016-Plenário 
É ilegal e restringe a competitividade do certame licitatório a exigência 
de documentos de habilitação além daqueles previstos nos arts. 27 a 
31 da Lei 8.666/1993. 
 

 

O Tribunal de Contas da União também estabelece como restrição à 

competitividade a existência de critérios inadequados de habilitação:   

 

RELATÓRIO 
(...) 



III - Achados de auditoria 
(...) 
III.2. Restrição à competitividade da licitação decorrente de 
critérios inadequados de habilitação e julgamento. 
208. A Lei 8.666/1993 (...) ao regulamentar o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição, expressamente dispôs, em seu art. 3º, caput, 
que a licitação se destina à ‘seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração’, sendo necessariamente ‘processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos’, 
dentre eles o da legalidade, da vinculação ao instrumento 
convocatório e do julgamento objetivo. Ainda de acordo com o 
art. 3º, dessa vez conforme §1º, inciso I, é vedado aos agentes 
públicos tolerar cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o caráter competitivo. 
 (...) 
VOTO 
(...) 
10. No âmbito do presente processo de fiscalização (...), foram 
identificadas as seguintes irregularidades: 
(...) 
c) restrição à competitividade da licitação decorrente de 
critérios inadequados de habilitação e julgamento; e 
(...) 
32. Verifico, neste caso concreto, a gravidade particular de o 
mesmo objeto apresentar sobrepreço e achados que resultam 
na restrição à competitividade da licitação. Não é raro o 
Tribunal deparar-se com situações em que a superestimativa do 
orçamento não acarreta prejuízo concreto ao erário devido à 
acirrada disputa promovida pela concorrência. É que, premidas 
pelo risco de perderem o objeto do torneio, as concorrentes são 
levadas a reduzir os valores de suas propostas, aproximando-os 
dos preços de mercado. 
33. Ou seja, a possível restrição à competitividade apontada 
pela equipe aumenta o risco de que o sobrepreço no edital 
venha a se transformar em superfaturamento no futuro 
contrato. 
(...) (ACÓRDÃO Nº 2731/2015 – TCU – Plenário, Processo nº TC 
011.538/2015-5, Ata n° 43/2015 – Plenário, Sessão: 28/10/2015) 

 

O cumprimento ou descumprimento dos termos do edital por parte da Comissão 

Licitatória implica na validade ou invalidade dos atos administrativos praticados, assim, 

é importante que observem os termos do edital, vez que não é possível produzir 

critérios de última hora. 



 Consoante o artigo 37, XXI, da Constituição Federal, no edital de licitação somente 

são permitidas as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações. 

Nesse sentido, é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, 

nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, criem restrições ou 

frustrem o seu caráter competitivo, ou estabeleçam qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, conforme dispões a 

Lei nº 8.666/93, em seu artigo 3º, § 1º, I). 

Portanto, merece ser improvido o presente recurso quanto as alegações 

relacionadas a empresa ALTERNATIVA CULTURAL PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA. 

 

 

IV – DOS PEDIDOS

 

 
ISSO POSTO, REQUER-SE que as presentes CONTRARRAZÕES sejam recebidas 

e, após devido processamento, nos termos da Lei, INTEGRALMENTE IMPROVIDAS. 

  
Nesses termos, pede e espera deferimento. 

 
GRAVATAÍ/RS, 22 de agosto de 2022. 

  

 

 

 

 

ALTERNATIVA CULTURAL PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA. 

CNPJ: 10.439.609/0001-15 

Mathias Velho de Andrade Costa 

Sócio administrador 

RG: 7055243922 | CPF: 060.497.959-24 

Representante Legal 
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