
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE GRAMADO 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO GRAMADOTUR 
 

 

CONCORRÊNCIA N.º 004 /2022 

 

SC REMOÇÕES E GUARDA DE VEÍCULOS EIRLEI, devidamente qualificada no 

presente processo licitatório, por intermédio de seu representante legal, vem perante V.Sa. 

interpor 

 

CONTRARRAZÕES 

 

Ao improcedente recurso administrativo interpostos pelas empresas MARCOS 

ROGÉRIO DOS S. POGORZELSKI pelos fatos e fundamentos que passa a expor, para ao final 

requerer: 

 

 
 
 

I – DOS FATOS: 

 

A recorrente foi declarada inabilitada da CONCORRÊNCIA N.º 004 /2022, por não 

atender aos requisitos de qualificação ao apresentar um único atestado de capacidade técnica 

emitido por COMUNIDADE TERAPEUTICA VALE A PENA VIVER, relativo à operação do 

estacionamento da 36ª edição do Natal Luz de Gramado, evento promovido e realizado pela 

própria GRAMADOTUR, entidade realizadora do atual processo licitatório.  

 

 Na análise da documentação, o órgão licitante fundamenta a decisão de inabilitção 

na documentação do processo que deu origem ao evento, no qual “foi constatado que não há 

autorização para tereceirização dos serviços para empresa MARCOS ROGERIO DOS S. 

POGORZELSKI. Ademais, consta no referido processo contrato de presatção de serviços onde há 

a transferência do objeto da licitação para a empresa JOSÉ AIRTON CAVICHION MARTINS ME”.  

 

Em apertada síntese, a licitante alega que embora o edital vedasse a terceirização 

dos serviços e a GRAMADOTUR não tenha anuído expressamente, de fato foi a empresa 



recorrente que realizou toda a operação do evento anterior, fazendo jus a certificação de 

capacidade apresentada.  

 

 Como restará comprovado, o recurso interposto beira o absurdo, com alegações 

que não merecem prosperar por serem totalmente desprovidos de fundamentação jurídica 

fática.  

 

 

2 – Da Tempestividade 

 

O prazo para apresentação das contrarrazões iniciou no dia 21 de outubro, sexta 

feira e encerra dia 27 de outubro, quinta feira.  

 

Desta forma, plenamente tempestiva a presente peça de contrarrazões recursais. 

 

 

3 – Do Direito  

 

Conforme argumentos do recurso, a presente peça refutará isoladamente os 

pontos alegados, demonstrando que a habilitação da recorrente é impraticável com base na 

documentação trazida aos autos.  

 

 

3.1 – Da qualificação para participação em licitações 

 

Preliminarmente, importante salientar que o processo licitatório consiste num 

conjunto de procedimentos interligados, para os quais a lei estabeleceu requisitos específicos 

aos quais as empresas interessadas em participar devem atender de forma simultânea e 

cumulativa.  

 

Ao ingressar em uma licitação, por força de Lei, a empresa deve estar qualificada e 

regularizada do ponto de vista jurídico, fiscal, financeiro e técnico.  

 

Ao emitir um atestado relacionado a execução de um contrato com a administração 

pública, mais do que atestar a própria execução fática, o documento certifica que em 



determinado momento a empresa contratada executou ou forneceu algo para o qual estava 

plenamente capacitada em todos os sentidos exigidos por lei.  

 

Tal capacitação, para fins de certificação, contemplará a execução contratual como 

um todo, inclusive em relação ao atendimento dos prazos, qualidade dos serviços, cumorimento 

de obrigações acessórias e regularidade fiscal, atestando que a empresa cumpriu 

satisfatoriamente o contrato ao qual se dispôs a assumir. 

 

Ou seja, a análise de um documento, cuja a origem em última análise vem da 

própria administração pública (estacionamento da GRAMADOTUR), deve sim ser realizada sob 

a ótica do Ato administrativo de quem emitiu, considerando todos os requisitos de validade do 

ato jurídico, especificamente objeto lícito, forma prevista ou não defesa em lei e agente capaz.  

 

E com fundamento firme nestes requisitos de validade, têm-se como indiscutível a 

nulidade plena do documento apresentado.  

 

 

Da legalidade 

 

Considerando a vedação de terceirização do objeto presente no edital da 36ª 

edição do Natal Luz de Gramado sem anuência expressa da contratante, não há o que se falar 

em validade do documento.  

 

A legalidade do objeto é requisito de validade de todo ato jurídico e não existe 

possibilidade de legitimação de algo cuja origem, mesmo que distante provenha de algo 

legalmente vedado. 

 

A recorrente tenta intimidar a administração pública, com a estapafúrdia alegação 

de que houve aceitação tácita da terceirização, o que em tese, impediria a GRAMADOTUR de 

recusar sua comprovação de capacidade técnica. 

 

A situação é paradoxal, como se um falso médico, apanhado em flagrante delito 

clinicando em um posto de saúde, insistisse em receber salário por ter cumprido a jornada de 

trabalho. Na verdade, ao contrário do pleito salarial, cada uma das horas apresentadas como 



efetivamente trabalhadas pelo falso médico, deve ser usada como prova da ilegalidade 

cometida, tornando incontroversa a infração legal.  

 

No mesmo sentido, cientes de que um erro não justifica o outro, o fato de a 

terceirização ilegal ter passado despercebida à época dos fatos, não a torna legítima, muito 

menos permite que a empresa que explorou ilegalmente um espaço público, usurpando função 

para a qual não estava legitimada, locuplete-se e se beneficie juridicamente com um documento 

que atesta uma ilegalidade.  

 

Pelo contrário, os fatos ipsis literis narrados pela recorrente demonstram ter havido 

um festival de irregularidades na execução do contrato, inclusive com recursos oriundos de uma 

quarta empresa, DIAS SERVICE, não citada em momento algum, o que pode indicar a que os 

valores arrecadados não obedeceram um fluxo único, ou, quem sabe, existiu uma quarteirização 

indevida.  

 

 

O recurso apresentado consiste em verdadeira confissão de ilegalidade e, nestes 

termos, deve ser analisado e julgado, considerando que eventual falha na fiscalização do 

contrato, ou relaxamento das exigências por parte da contratante, ocorridas no evento anterior, 

não podem ser utilizadas como trunfo ou argumento de quem de forma indevida e ilegal, quase 

criminosa, ocupou espaço público, arrecadou recursos e auferiu lucro, sem ter qualquer 

legitimidade ou direito subjetivo de realizar a operação.  

 

Da pessoalidade 

 

Outro ponto importante a se destacar é a análise da cadeia de acervos e 

legitimidade de certificação. 



 

O acervo técnico de uma empresa ou profissional, consiste num ativo imaterial com 

considerável valor de mercado, sendo bastante comum a valoração e aquisição de empresas ou 

contratação de engenheiros única e exclusivamente com base no seu acervo técnico. 

 

Conforme normatização do CREA e de outras entidades, apenas quem realmente 

executou pode requerer ou acervar determinada parcela de uma obra ou serviço executado, 

sendo vedado que subcontratante ou subcontratado se beneficiem concomitantemente de um 

mesmo atestado. 

 

Nesse sentido, houvesse havido a regular terceirização, estaria a recorrente apta a 

requisitar diretamente da GRAMADOTUR o atestado de capacidade técnica, porém, por ter 

burlado as regras de execução, traz a baila um documento emitido pela subcontratante. 

 

Em tese, a subcontratação indevida permitiria que a recorrente (terceirizada) 

emitisse igual documento para um outro subcontratado por ela (quarteirizado) e que a 

contratada de fato (COMUNIDADE TERAPEUTICA VALE A PENA VIVER) tenha um atestado 

idêntico emitido pela contratante (GRAMADOTUR) e assim sucessivamente, criando uma cadeia 

interminável de “atestados”, verdadeiro milagre da multiplicação de capacidade técnica.  

 

Alongando o raciocínio, nenhuma contratada pela administração pública está apta 

a atestar algo ou transferir capacitação da qual nem ela mesma dispõe, visto que o serviço ou 

objeto do contrato pode ter sido prestado de forma irregular ou indevida, o contrato primitivo 

pode ter sido inadimplido, a contratada pode ter sido punida pela administração e ainda assim 

reproduzir uma informação de satisfação por um serviço prestado de forma inadequada, por ela 

mesma.  

 

Tivera o documento sido apresentado em uma licitação promovida por outro ente 

administrativo, a discussão poderia se alongar devido a dificuldade de comprovar a ilegalidade 

do documento, porém, se tratando de objeto licitado pela própria GRAMADOTUR, o aceite do 

documento significará a premiação do ilícito, o benefício do imoral a convalidação da 

ilegalidade. 

 

Desta forma, seja por observância dos princípios basilares da concorrência pública, 

seja por observação das determinações e posição defendidas pela doutrina e jurisprudência 



nacional, nota-se, com incontestável clareza, a inabilitação da recorrente foi decisão acertada 

da comissão de licitações, cuja correção e reforma consiste em um risco que atenta ao interesse 

primário do Estado.  

 

 

III – Do Pedido 

 

Ante tudo o que foi exposto, requer: 

 

1) Sejam recebidas e julgadas as presentes contrarrazões de recurso.  

 

2) Seja mantida a inabilitação da empresa MARCOS ROGÉRIO DOS S. 

POGORZELSKI por apresentar atestado de capacidade técnica eivado de 

nulidade. 

 

Nestes termos, 

Pede Deferimento. 

 

 

Gramado, 21 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

SC REMOÇÕES E GUARDA DE VEÍCULOS EIRELI 

CAMAL KHALED RASHID ZURBA 

ADVOGADO / REPRESENTANTE CREDENCIADO 

OAB/SC 44.237 
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