
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A)  

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO GRAMADOTUR 

 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A empresa GOIANIA FOGOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita sob CNPJ de 

Nº 09.157.164/0001- 00, com sede à Avenida T-2, Quadra 35, Lote 10, nº 1.777, 

CEP 74.215-010, Setor Bueno, Goiânia, Estado de Goiás, neste ato representada por 

seu representante legal Sr. ISMAEL FRANCISCO XAVIER, portado do CPF Nº 

892.166.951-53, vem, tempestivamente, com fulcro no artigo 109, § 3° e artigo 

110, ambos da Lei 8.666/93, em tempo hábil, vem respeitosamente perante Vossa 

Excelência, apresentar 

 

 

interposto pela empresa M. P. ZANON e Cia. Ltda. Inscrita no CPNPJ nº  

07.520.542/0001- 34, demonstrando nesta as razões de fato e de direito 

pertinentes para desprover os recursos interpostos: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



I. FATOS: 

 
De forma sucinta e objetiva, trata-se de lide administrativa referente ao processo 

licitatório realizado pela Autarquia Municipal De Turismo Gramadotur, que tem 

como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PERTINENTES A 

MONTAGEM, EXECUÇÃO, LIMPEZA DOS ESPAÇOS E DESMONTAGEM DE SHOW 

PIROTÉCNICO E EFEITOS ESPECIAIS DO ESPETÁCULO NATIVITATEN, 

INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO 37º NATAL LUZ DE GRAMADO E PARA O 

SHOW DE RÉVEILLON, ao qual é realizado na modalidade Pregão Eletrônico, 

Edital nº 106/2022. 

Enfatiza-se que o certame ocorreu respeitando todas as legalidades necessárias 

para concretizar o processo licitatório e tendo sido o resultado divulgado ainda no 

mês de setembro deste corrente ano. 

No resultado, justamente a presente empresa CONTRARAZOANTE foi declarada 

como VENCEDORA por apresentar melhor proposta e cumprir todas exigências 

habilitatórias, o que suscitou uma INJUSTA IRRESIGNAÇÃO DA RECORRENTE, 

que interpôs recurso administrativo fazendo apontamentos INFUNDADOS e 

INOPORTUNOS para tentar afastar a correta decisão que declarou esta como 

INABILITADA em decorrência da ausência de documentos essenciais para a sua 

correta habilitação. 

Entretanto, conforme será demonstrado, o recurso administrativo não merece 

provimento em nenhum aspecto, justamente por trazer motivações protelatórias 

e desarrazoadas. 

 
 
 
 
 
 
 



II. DAS RAZÕES ALEGADAS: 

 

O presente instrumento pretende ser sucinto e conciso em todos os pontos, 

uma vez que é sabido, que a Administração e o licitante devem observar 

rigorosamente as regras e condições previamente estabelecidas no edital. 

 
Isto posto, é mister apontar que a respeitável decisão de inabilitação decidiu 

sabiamente quando inabilitou a recorrente por entender que não atendeu 

integramente as exigências do edital, de maneira que os argumentos trazidos nas 

razões recursais não podem prosperar. 

 
Esclarece-se que as empresas recorrentes devem possuir o PLENO DIREITO de 

interpor recursos, sendo um exercício do direito de ampla defesa e contraditório, 

ao qual utiliza-se da garantia constitucional para afastar ato que julga como 

inapropriado. 

 
A problemática reside quando a empresa possui interesse em frustrar o bom 

trâmite do procedimento licitatório, trazendo recursos com alegações 

INCABÍVEIS, atrasando a conclusão de certame licitatório assim sendo, fere 

diretamente o interesse público e os princípios da razoabilidade e celeridade. 

 
Importa trazer que o recurso interposto é de fato um VERDADEIRO SOFISMO, ao 

qual visa OBSTRUIR TODO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO com claro intuito 

de corrigir erro que cometeu. 

 
Trata-se de um recurso com o objetivo de tentar escuir-se de sua responsabilidade 

por não anexar a documentação da forma CORRETA. 

 

A petição traz manobras argumentativas para que a ausência do cumprimento de 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS QUE DEVERIAM CONSTAR NA 

PROPOSTA ORIGINAL seja ignorada e que possa voltar a participar de forma 

plena. Ocorre que tal possibilidade revela-se INCABÍVEL perante a documentação  

ausente para sua devida classificação no certame. 

 

 



É CEDIÇO QUE O EDITAL CONSTITUI LEI ENTRE OS LICITANTES E QUE DE 

SUAS DISPOSIÇÕES NINGUÉM PODE SE FURTAR AO CUMPRIMENTO. Menciona-

se, assim, o motivo que gerou a presente desclassificação: 

 

Temos então ausência de apresentação de documento essencial que deveria 
constar na proposta original: 

 

1. Certificado de Regularidade junto ao FGTS; 
 

Ou seja, temos AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO, exigido no item 

6.3.2, Letra “d” do Edital, sendo que corroborar com tal atitude seria ignorar o 

princípio da VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. Injustificável. 

 
Por desídia, a empresa NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS DE EXTREMA 

IMPORTÂNCIA, sendo incabível tratar como “pequena falha”, ou mero 

formalismo a inabilitação. 

 
Com a devida vênia, a empresa recorrente tenta levar o Pregoeiro e sua equipe de 

apoio ao erro, fazendo um verdadeiro contorcionismo interpretativo da 

legislação a fim de mudar as regras do presente certame após um resultado a ela 

desfavorável. 

 

 
 

 

É cediço que a participação nas diversas modalidades de licitação é um direito 

conferido ao particular, mas que resulta em obrigações que o vincula, gerando 

compromissos Administração Pública. A participação nos pregões exige muito 

cuidado por parte dos interessados, eis que a inversão das fases previstas nessa 

modalidade os confere maior responsabilidade. 

 
O não preenchimento dos requisitos atrapalha o regular andamento do 

processo licitatório podendo, a depender do caso, trazer prejuízos ao Órgão 

Licitante. A vinculação ao instrumento convocatório deve assegurar aos licitantes 

os seus direitos. Nesse sentido, cabe relembrar a seguinte redação do art. 41 da Lei 

no 8.666/1993: 

TAL POSTURA NÃO PODE SER TOLERADA. 



“Administração não pode descumprir as normas e condições do  

edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. Esse dispositivo é 

tão restritivo que se utilizou da expressão “estritamente 

vinculada”. Logo, não há espaços para arbitrariedades ou escolhas 

de licitantes por regras não estabelecidas no edital. No mesmo 

sentido, a Administração deve buscar a proposta mais vantajosa 

dentro das regras do edital e sem julgamentos subjetivos.” 

No mesmo sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho[3]: 

 
A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do 

administrador e dos administrados. Significa que as regras 

traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por 

todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna 

inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. 

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita- 

se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza 

aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, 

finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade 

administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. 

Se o instrumento de convocação, normalmente o edital tiver falha, 

pode ser corrigido, desde que oportunamente, mas os licitantes 

deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se 

amoldarem a ela. 

Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento 

das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se 

exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de 

preço fora dos limites estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se 

a desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, do 

Estatuto.” 

 

 
Como se vê, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao mesmo 

tempo em que privilegia a transparência do certame, garantindo a plena 

observância dos princípios da igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade e 

probidade administrativa, preceitua que o julgamento das propostas seja o mais 

objetivo possível, nos exatos termos das regras previamente estipuladas. 

 
 



Como bem destaca     Fernanda 

Marinelahttp://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/38383/da-importancia- 

do-principio-da-vinculacao-ao-instrumento-convocatorio - _ftn4, o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório leva à assertiva de que o edital é a lei 

interna da licitação: 

 
Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao 

instrumento convocatório. O instrumento, em regra, é o edital 

que deve definir tudo que é importante para o certame, não 

podendo o Administrador exigir nem mais nem menos do que 

está previsto nele. Por essa razão, é que a doutrina diz que o 

edital é lei interna da licitação, ficando a ele estritamente 

vinculada, conforme previsto no art. 41 da lei”. (GN) 

 

No mesmo sentido, ensinam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo que A vinculação 

da Administração aos estritos termos do edital de convocação da licitação é 

exigência expressa do art. 41 da Lei nº 8.666/1993. Ressaltando ambos autores que 

esse artigo veda à Administração o descumprimento das normas e condições 

do edital, “ao qual se acha estritamente vinculada”. 

Segundo Hely Lopes Meirelles: 

O edital “é lei interna da licitação” e, como tal, vincula aos seus 

termos tanto os licitantes como a Administração que o 

expediu. (GN) 

 
Demais disso, as Orientações e Jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre 

Licitações e Contratos são bastante elucidativas no que se refere à necessidade de 

vinculação não só do certame, mas também do próprio contrato e de sua execução 

ao instrumento convocatório. 

 
Em vista ao exposto, é forçoso concluir que o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório tem extrema importância, na medida em que além de impor que as 

normas nele estipuladas devem ser fielmente observadas pela Administração 

e pelos administrados, assegura o cumprimento de inúmeros outros 

princípios atinentes ao certame: transparência, igualdade, impessoalidade, 

publicidade, moralidade, probidade administrativo, julgamento objetivo e 

segurança jurídica.  

http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/38383/da-importancia-


A VINCULAÇÃO AO EDITAL VISA TRAZER SEGURANÇA PARA A 

ADMININSTRAÇÃO E PARA OS ADMINISTRADROS, NÃO PODENDO O 

PRINCÍPIO SER IGNORADO PELO PRÓPRIO PODER PÚBLICO. 

 

Demais disso, tal princípio evita qualquer burla às normas fixadas no instrumento 

convocatório durante a execução do contrato por aquele que logrou êxito no 

certame. Isso sem contar que, com regras claras e previamente estipuladas, é 

perfeitamente possível a qualquer cidadão fiscalizar seu efetivo cumprimento. 

 
Desse modo, demonstrada a importância do princípio, vale salientar também a 

importância de que haja, seja por parte da Administração, seja por parte dos 

administrados em geral, a fiscalização do efetivo cumprimento deste princípio, 

para que diversos outros e o próprio certame também sejam preservados. 

 
Sobre o argumento da Recorrente, está se baseia em recente Acórdão nº 2443/21, 

julgado em 06/10/21, ao qual decidiu o Plenário do TCU reforçar o entendimento 

jurídico consubstanciado no Acórdão 1211/21, cujo teor consolidou diretrizes para 

o tema das diligências em sede de licitações públicas. 

 

Insta salientar que as razões jurídicas declinadas no aludido Acórdão, permite a 

solicitação e juntada de novos documentos após abertura da sessão pública do 

certame, apenas em sede de diligências, e desde que estes sirvam para 

esclarecer dúvidas, imprecisões ou insuficiência de informações pertinentes 

a documentos já apresentados pelo licitante. Isso porque, segundo Celso 

Antônio Bandeira de Mello, Afinal, a finalidade das diligências: 

 

“reside em dissipar dúvida razoável suscitada pela informação ou documento 

anteriores, no que estão, pois, embutidas as seguintes ideias: a) o documento ou 

informação já devem constar do processo, se demandados pelo edital; b) o teor do 

documento ou informação é propiciatório de mais de uma intelecção - e não, pois 

apenas de uma intelecção”. [1] 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Leticia/Downloads/BLOG_NOVA_LEI__DILIGENCIAS_DANI_RJML61.docx%23_ftn1


O Acórdão em exame, conforme síntese fática consignada no Informativo 424, 

decorre de Representação proposta por uma empresa que foi inabilitada do 

certame. O GAP-RJ entendeu imprescindível a comprovação da participação de 

engenheiro indicado como responsável técnico nos serviços elencados no atestado 

apresentado. Por entender que a empresa “trouxera documentação nova visando a 

essa comprovação, com data de emissão posterior à abertura do certame, o órgão 

decidiu inabilitá-lo”. 

 

Ocorre que o Ministro Relator em harmonia com a unidade técnica do Tribunal de 

Contas da União, dando razão aos argumentos contidos na Representação da 

empresa entendeu equivocada a decisão de sua inabilitação. Isso porque 

constataram que “apesar de a CAT 24097/2021 ter sido emitida em 9/3/2021, esta 

se refere à participação do Engenheiro Químico nos serviços descritos a partir de 

3/6/2020, quando foi incluído no quadro técnico da empresa, portanto em momento 

anterior à realização do certame”. Nesse compasso, a Corte de Contas decidiu que: 

 

“Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-

existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia 

e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem 

que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação 

e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência 

do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim)”.  (destaques do autor) 

 

Vale dizer, que a Corte de Contas veda à inclusão de documento "que deveria 

constar originariamente da proposta".  

 

Nesse sentido, cabe registrar o disposto no Art. 43 § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93, 

ao qual estabelece: 

 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: 

(...) 

§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originariamente da proposta. (grifo nosso)   

 



 
Portanto, consequentemente e amparados em uma interpretação lógica, podemos 

afirmar que, para o TCU, a proibição de se incluir novo documento “não alcança 

documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando 

apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de 

habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e 

avaliado pelo pregoeiro”. (Acórdão 2.443/21). 

 

Ementa: A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 

8.666/1993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos), não alcança documento destinado a atestar condição de 

habilitação preexistente à abertura da sessão pública, apresentado em sede de 

diligência. 

 

III. DOS PEDIDOS: 

 

Diante de todo o exposto, requer SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO 

ADMINISTRATIVO ORA IMPUGNADO, mantendo-se o ato do Pregoeiro que 

inabilitou a empresa licitante M. P. ZANON e Cia. Ltda, uma vez que resta 

demonstrado que atendeu integralmente as exigências do edital e realizando a 

MANUTENÇÃO DA I N A B I L I T A Ç Ã O , com o consequente prosseguimento do 

certame, tudo em observância aos princípios norteadores da licitação. 

 
Nestes Termos, espera Deferimento. 

Goiânia (GO), 18 de Outubro de 2022. 

 
 

GOIANIA FOGOS COMERCIO E SERVICOS  
CNPJ de Nº 09.157.164/0001- 00,  

ISMAEL FRANCISCO XAVIER 
CPF Nº 892.166.951-53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


