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À Comissão Permanente de Licitações 

Autarquia Municipal de Turismo Gramadotur/RS 

 

 

 

Edital de Pregão eletrônico nº 099/2022 

Contrarrazões de Recurso Administrativo 

 

 

 

ANAIA RAQUEL LUDKE, pessoa jurídica de direito privado inscrita 

no CNPJ sob nº 39.349.472/0001-90, com sede na Rua Cristovão 

Colombo, nº 573, bairro Piratini, em Gramado/RS, por intermédio de sua 

representante legal, Sra. Anaia Raquel Ludke, portadora da Carteira de 

Identidade nº 1055458663 e do CPF nº 827.170.790-68, vem apresentar 

CONTRARRAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO, passando a expor 

e requerer o que segue: 

 

DOS FATOS E DO DIREITO: 

 

 A empresa em questão, ANAIA LUDKE, juntamente com outras 

empresas participaram de certame licitatório, no último dia 10 de outubro 

de 2022, referente ao edital de Pregão eletrônico n.º 099/2022, que tem 

como objeto contratação para realizar a operação do sistema de venda de 

ingressos dos espetáculos do 37º Natal Luz de Gramado (LOTE 01). 

 

 Frisa-se que apesar da empresa ter vencido os dois lotes, conforme 

condição editalícia optou pelo LOTE 01. 

 

 A empresa é uma empresa do tipo MEI, porém, com o advento da 

Lei Federal n.º 13.429/17, a qual dispõe sobre as relações de trabalho e 

prestação de serviços por terceiros, restou possibilitada a terceirização. 
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Sendo assim possível solicitar a esta entidade, através de autorização 

própria que permita a contratação de outras pessoas jurídicas, o que 

normalmente é autorizado, o que sanaria de forma definitiva a questão, 

ressaltando que a empresa em questão poderia contratar outras pessoas 

jurídicas através de contrato de prestação de serviço. 

 

 Ainda é importante aqui ressaltar que, caso não ocorra tal 

autorização por esta entidade, o que não se acredita, a empresa 

recorrente ainda poderá efetuar o “desenquadramento” junto à Receita 

Federal.  Ressalta-se que o desenquadramento é realizado através do site 

da receita federal, como já mencionado, de forma remota e automática (o 

desenquadramento do MEI no Portal do Simples Nacional, site: 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Servico

s/Grupo.aspx?grp=t&area=2).  

 

 Frisa-se, novamente, que tal alteração se dá de forma automática, 

sendo que neste caso, se a empresa realizar o desenquadramento na data 

de hoje, a mesma retroage a 1ª de outubro de 2022. Assim, 

demonstrando que não haveria prejuízo algum à presente autarquia. 

 

 Tal questão é apenas uma resolução contábil, que o contador da 

empresa resolve de forma prática e automática. 

 

 Ainda cabe aqui destacar que a recorrente alega a questão do 

atestado de capacidade técnica, o qual já foi decidido por esta Autarquia 

na resposta a impugnação ao edital. 

 

   Destarte, a lei maior de uma licitação é o edital.  Logo, se o edital 

não solicitava, não há o que discutir.  A ser frisado que a empresa 

recorrida cumpriu todas as exigências editalícias. 
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 É de grande importância ressaltar que se tratando de procedimentos 

licitatórios, estes são regidos pelo edital. O edital é a lei interna da 

licitação e vincula inteiramente a Administração e os proponentes. 

 

 Portanto, frisa-se que todos os documentos exigidos no edital para a 

habilitação foram devidamente cumpridos por esta empresa. 

  

DA LITIGÂNCIA E MÁ FÉ 

 

Conforme esclarecido alhures, a recorrente aviou o presente Recurso 

Administrativo com finalidade exclusivamente protelatória, pois se destoa 

totalmente das provas e dos fatos já produzidos no presente processo 

administrativo. 

 

O art. 80, I, do Código de processo Civil preceitua que é considerado 

litigante de má-fé aquele que apresenta defesa sobre fato incontroverso. 

 

 No caso em tela, entende-se que o recurso administrativo impetrado 

pela recorrente Luciana Ceratti E Cia. Ltda., se trata de recurso 

protelatório, a fim de obstruir o andamento da licitação, visto que tem 

pleno conhecimento que a empresa habilitada e vencedora tem plenas 

condições de cumprir os serviços descritos no edital. 

 

 O entendimento jurisprudencial afirma que recurso protelatórios 

devem ser penalizados com multa, conforme segue: 

  

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. 

LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 

INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. ADICIONALMENTE, ACÓRDÃO JÁ 

ATACADO COM O MESMO REMEDIO PROCESSUAL. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA 

UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. É inviável o conhecimento de 

embargos de declaração manifestamente intempestivo e em se 

tratando de segundo remédio processual interposto pela parte em 
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face de mesma decisão do colegiado. Inteligência dos arts. 507 e 

1.023 do CPC. Tendo em vista que o presente recurso possui cunho 

manifestamente protelatório, deve incidir a multa de 2% sobre o 

valor atualizado da causa, com base no disposto no art. 1.026, § 

2º, do CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 

MULTA FIXADA DE OFÍCIO. (Embargos de Declaração Nº 

70074662719, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 03/08/2017) 

 

 

DOS PEDIDOS: 

 

Por consequência, deve ser mantida a decisão da Comissão 

Especial de Licitação, que entendeu como vencedora do certame 

Pregão eletrônico 099/2022 a recorrida ANAIA LUDKE, 

garantindo-se, desta forma, os preceitos constitucionais básicos 

esculpidos na lei n.º 8.666/93 (Lei das Licitações), bem como na 

Constituição Federal. 

 

É o que se requer por medida da mais límpida Justiça. 

 

 São termos em que, 

 Pede e espera deferimento ao pedido. 

. 

 Gramado/RS, 14 de outubro de 2022. 

 

 

       ANAIA RAQUEL LUDKE 

CNPJ nº 39.349.472/0001-90 


