
LUIZ ADVOGADOS  
 

LUIZ ANTONIO DA SILVA  OAB/MG 152.299  - E-mail  - luizadvbh@gmail.com    R. DR. ALEXANDRE DRUMMOND, 54, BAIRRO 

PETRÓPOLIS – CEP nº 30666-580. 
 

ILUSTRÍSSIMA SRA. PREGOEIRA E COMISSÃO DE LICITIÇÃO DO SENAI – 
PARANÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ref.  Contra Razões ao Recurso administrativo nº 19927/2019 – Pregão 
eletrônico 2.0223/2019 
 
 
 
 
 
  CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
  REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS 
ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
na Rua das Águas, 288, loja B, Bairro Petrópolis-MG, inscrita no CNPJ sob nº 
29.332.265/0001-79, neste ato representada por seu advogado, Dr. Luiz Antônio da 
Silva oab/mg 152.299, procuração anexa, na forma legal vigente em conformidade 
com o Artigo 4º, XVIII da Lei nº 10.520/02, vem até Vossas Senhorias, para, 
tempestivamente, interpor estas CONTRARRAZÕES, ao INCONSISTENTE recurso 
apresenta pela empresa MIC GRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA EPP, perante 
essa distinta administração que de forma absolutamente coerente declarou a 
Contrarrazoante vencedora do processo licitatório em pauta.  
 

1. Considerações Iniciais: 
 
Ilustríssima Pregoeira e comissão de Licitação do SENAI-PR.  
 
O respeitável julgamento das contrarrazões interposto, recai neste momento para 
sua responsabilidade, o que a empresa CONTRARRAZOANTE confia na lisura, na 
isonomia e na imparcialidade a ser praticada no julgamento em questão, buscando 
pela proposta mais vantajosa para esta digníssima administração, onde a todo o 
momento demostraremos nosso DIREITO e o cumprimento pleno de todas as 
exigências do presente processo de licitação.  
 

2. Do Direito Pleno as Contrarrazões ao Recurso Administrativo 
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A Contrarrazoante faz constar o seu pleno direito as Contrarrazões ao Recurso 
Administrativo devidamente fundamentado pela legislação vigente e as normas de 
licitação.  
A Contrarrazoante solicita que a Ilustríssima Sra. Pregoeira e essa douta comissão 
de Licitação do SENAI -PR, conheça e analise todos os fatos apontados, tomando 
para si a responsabilidade do julgamento.  
Do Direito as CONTRARRAZÕES: 
(...) 

XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) 
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitante desde 
logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata do autos; 

Decreto nº 5.450/2005 - ARTIGO 26  

“Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, 
de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 
apesentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que 
começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.” 

Do Edital de Licitação 

10. Do Recurso 

10.1 Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá, de forma motivada, em 
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer no prazo de 24 horas, 
quando lhe será concedido prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentar as razões 
de recurso, através do e-mail estipulado no ANEXO II item 5, em documento de 
formato PDF, devidamente datado e assinado, até às 18h00 do segundo dia útil, ou 
via correio (Avenida Cândido de Abreu, 200, Centro Cívico, CEP: 80.530-902, 
Curitiba – PR). Após a publicação do Recurso no site do Sistema Fiep, ficam as 
demais justificar sua decisão.  

10.4 A falta de manifestação do Licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos 
do item 10.1, importará em decadência desse direito. Por outro lado, o acolhimento 
do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento 
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10.5 Não serão aceitos recursos com intuito meramente protelatório. Os recursos 
terão efeito suspensivo.  

10.6 O recurso e a contrarrazão correspondente serão encaminhados para a 
autoridade competente do Senai por intermédio do Pregoeiro, para serem 
submetidos à análise e decisão.  

10.7 Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou por quem essa 
delegar competência no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para 
sua interposição ou quando Licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, 
apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do 
prazo do Recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 10.2 Caso o proponente não apresente intenção de recurso via sistema Licitações-
e, conforme preconiza o item 10.1 no prazo ali estipulado, entende-se pelo declínio 
do direito de recorrer.  

10.3 O Pregoeiro analisará a intenção de recurso, podendo acatá-la ou não, devendo 
para tal  

 Se for o caso, daquela prevista para a manifestação do § 3º do art. 22 do 
Regulamento de Licitações e Contratos Senai.  

3. Dos Fatos: 

A RECORRENTE motivou, a intenção de recurso, trazendo suas razões em prazo 
assinalado, acusando a vencedora levianamente de ter usado “robô”, falha grave de 
governança sob a permissão de subcontratação sem limite de quantitativo e o mais 
grave sobre a idoneidade e a capacidade da empresa aos critérios do CNAE, com 
firme propósito de protelar e tumultuar o processo licitatório.   

O Recurso movimentado pela licitante MIC GRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA 
EPP transcreve texto opinativo e não técnico-jurídico sobre robô escrito por Flavia 
Daniel Vianna. Revista de Direito Administrativo e ainda acusa a empresa vencedora 
de ser empresa fantasma através de suposições e meras ilações caluniosas com 
argumentos vagos e sem apresentação provas, ou seja, uma foto apresentada 
(google street view) desatualizada.  

Como se não fosse suficiente a argumentação falha, quiçá inexistente nestes termos 
da recorrente, essa ainda chega a atacar a CONTRARRAZOANTE, vencedora deste 
processo, em um julgamento absolutamente legal, isonômico, onde claramente, 
atribuídos a todos os princípios da moralidade administrativa e não resta qualquer 
dúvida mesmo para o mais leigo do leitores, argumentando que a  
CONTRARRAZONTE no seu objeto social  não comtemplaria fornecimento e 
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instalações de mármores, granitos ou outras pedras de revestimentos e que esse 
fornecimento seria uma “obra cientificamente qualificada e não estaria inserida no 
ramo qualificado de “obras em alvenaria”. Assim, cabe esclarecer a Recorrente, 
equivocada na construção de seus argumentos. 

Pergunta: A Administração Pública pode exigir das empresas que tenham 
CNAE referente ao objeto do contrato a ser realizado? 

Tal imposição vai de encontro com o ordenamento jurídico, principalmente no que 
tange aos princípios que regem estas relações jurídicas, demonstrando que a 
resposta a esta pergunta é negativa.  

Exigir que a empresa tenha um código CNAE específico é limitar, injustificadamente, 
o caráter competitivo da Licitação, e impor à administração Pública um preço mais 
elevado ferindo os princípios da prevalência do interesse Público e da 
Vantajosidade. 

Assim, as exigências de qualificação técnica e econômica devem se restringir ao 
estritamente indispensável para garantia do cumprimento das obrigações. A busca 
pela melhor proposta é uma das finalidades da licitação (art. 3º da lei 8.666/93). 

Para melhor entendimento, necessária se faz a conceituação do código CNAE. A 
Receita Federal do Brasil, em seu sítio, define da seguinte forma a CNAE: 

"A CNAE é o instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade 
econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos 
órgãos da Administração Tributária do país". 

Analisando esta definição, constata-se que nada mais é do que um método 
utilizado pela RFB para padronizar os códigos de atividade econômica no pais, 
para melhor administrar questões tributárias, nada tendo a ver com o objeto social 
da empresa, ou seja, CNAE é a classificação nacional de atividade econômica 
composta de dígitos, que descreve qual é atividade econômica exercida pela 
empresa.  

CNAE não se confunde com o Objeto da empresa, que tem sua previsão legal no 
artigo 997, inciso II, do Código Civil vigente.  

Cumpre salientar que, por meio dos acórdãos 1203/11 e 42/14, o TCU entendeu 
pela impossibilidade de limitação de participação de licitantes, em certame 
público, em razão da CNAE. 
 
Assim,  entendemos que a limitação injustificada do caráter competitivo da 
licitação, que se verifica em menor vantajosidade para a Administração Pública, ou 
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seja, pelo fato de que é o objeto Social da empresa define suas atividades de 
construção civil que sem dúvida incorpora a realização de serviços específicos 
deste processo e não o seu código CNAE, não é possível a exigência, por parte 
da Administração Pública, que a empresa contenha o código CNAE específico do 
objeto a ser licitado.  

Podemos, concluir que, seja pela limitação injustificada do caráter competitivo da 
licitação, que se traduz em menor vantajosidade para a Administração Pública, ou 
seja, pelo fato de que é o Objeto Social da empresa que define suas atividades e 
não o seu código CNAE, não é possível a exigência, por parte da Administração 
Pública, que a empresa contenha o código CNAE específico do objeto a ser 
licitado. 

METODOLOGIA DE PARTICIPAÇÃO EM PREGÕES ELETRÔNICO 

A Empresa Reis Atacadista ltda. trata seus processos licitatórios com 
responsabilidade, participa, com um gerente de contas e dois profissionais de apoio 
operacional para inserção de lances. Este time possui, cada qual, uma planilha 
contendo variações de preços possíveis e que podem ser recalculados por regras 
automatizadas (equações) que o próprio aplicativo Excel permite.  Esta estrutura 
operacional permite agilidade de inserção de dados e parâmetros decisórios, 
conferindo eficácia competitiva.  Realidade ainda não alcançada pela Recorrente e 
que retrata apenas o ajuste operacional dos serviços da CONTRARRAZOANTE, 
nada havendo com utilização de robôs. 

Ademais, não houve ofensa ao patrimônio jurídico porquanto na competição ocorrida 
no âmbito do Pregão Eletrônico 2.0223/2019  conseguiu, sem qualquer obstáculo, 
dar seu lance último no montante de R$ 186.899,99, o que representa o menor preço 
com que poderia se comprometer, pelo tanto que se expôs, pedem-se os bons 
ofícios da respeitável Pregoeira para indeferir integralmente o Recurso 
Administrativo da licitante MIC GRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA EPP, dando 
prosseguimento aos trabalhos de adjudicação e homologação.  

Salientamos que, embora haja determinação aos gestores dos sistemas de compras 
públicas sobre a adoção de providências para inibir a conduta de  utilização de 
ferramentas automatizadas, cujo uso poderia prejudica a competitividade e ferir o 
princípio da isonomia, o próprio TCU reconhece que não há na legislação que rege 
o pregão eletrônico vedação expressa à utilização de tal mecanismo. (Acórdão TCU 
1216/2014 – Plenário).  

Pergunta:  Qual prova a Recorrente apresentou mediante tal alegação? 

Mais uma vez, vemos que a Recorrente apenas apresenta ilações caluniosas, uma 
vez que não tem como provar o uso de “robôs”, o que seria um processo de 
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investigação por parte da Administração e de acordo com princípios constitucionais 
ninguém pode acusar sem provas.  

Ainda em uma tentativa frustrada, em desclassificar/ inabilitar a Contrarrazoante, 
alega que a empresa apresenta endereço suspeito e formalmente falso, vindo 
somente a confundir a comissão licitatória alegando que o número 288 se refere a 
duzentas e oitenta e oito lojas no pequeno espaço de B.  O mais leigo dos leigos 
entende que 288 é o número do imóvel localizado na Rua da Águas onde possui 
duas lojas A e B., Apresenta como prova foto desatualizada do ( google street view 
), Assim, informa que 288 indica o número do imóvel fornecido pela prefeitura e A , 
B  seria a subdivisão em lojas, uma vez que a empresa está localizada imóvel 
devidamente regulamentado pela prefeitura local e anexo foto atualizada.  

 

 A razões recursais transcritas acima são infundadas, sendo perceptível o desespero 
da recorrente, em obter através dos argumentos falhos em seu recurso o que não 
conquistou na sessão de lances, não apresentou preço que lhe colocasse em melhor 
posição no certame, e em face de desespero como é notado nas afirmações 
proferidas, onde a recorrente demonstra por mais de uma vez o desconhecimento 
da documentação prevista no edital bem como a apresentada pela empresa 
vencedora, tentando destorcer os fatos.  
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Toda a argumentação presente no recurso é baseada em meras presunções, ilações 
e indícios, no mais das vezes, fundado em informações inverídicas, organizadas fora 
do contexto ou pinçadas aos interesses da Recorrente.  

Mais um equivocado entendimento! Conforme toda documentação comprobatória 
anexada ao sistema, que é de conhecimento público e também da Recorrente. 
Contrarrazoante é optante pelo Simples Nacional e não está enquadrada nas 
vedações da lei, conforme previsto no próprio edital, e como já demonstrou atua no 
mercado fornecendo qualidade e experiencia. 

Fica claro, portanto, que a Recorrente busca em seu recurso apenas criar o 
chamado tumulto processual, devendo a autoridade administrativa aplicar-lhe as 
sanções e advertências previstas na legislação.  Por sua conduta que extrapola os 
limites da boa-fé objetiva e da lealdade processual.  

Destarte, requer-se desde já o indeferimento, em sua íntegra, do recurso proposto 
pela recorrente, haja vista a inexistência de relevância nas suas alegações.  

Finalmente, cumpre a esta Contrarrazoante enaltecer não só o trabalho até aqui 
realizado pela Comissão de Licitação e equipe técnica do SENAI – PR, bem como 
ressaltar que sua decisão se baseia tão somente no respeito às regras dispostas 
quanto da publicação do instrumento convocatório, eram de amplo conhecimento a 
todos os participantes no Pregão.  

ASSIM, VERIFICA-SE QUE A INTENÇÃO DA RECORRENTE TEM NÍTIDO 
CARÁTER PROTELATÓRIO COM INTUITO DE TUMULTUAR O REGULAR 
ANDAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM ARGUMENTO 
INFUNDADOS, QUE SE ACATADOS, ESTARIA DETURPANDO A FINALIDADE 
DA LEI DE LICITAÇÕES, QUANTO PREVIU TAL DISPOSIÇÃO.  

Diante dos fatos apontados, pior, é requer a alteração do resultado do certame por 
alegações em nenhum fundamento legal deixando de contratar com a 
CONTRARRAZOANTE que possui capacidade técnica conforme previsto no edital 
e na legislação vigente e apresentou a proposta mais vantajosa à Administração, 
pois um real economizado é um real investido e da indubitavelmente verossímil  que 
tenha atendido a todas as exigências do edital.  

DO PEDIDO 

Ante o exposto,  requer que seja completamente indeferido o recurso proposto em 
função da inaplicabilidade de suas alegações, bem como sejam aceitas as 
argumentações aqui demonstradas para seja mantida a decisão que declarou a 
empresa REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS 

mailto:luizadvbh@gmail.com


LUIZ ADVOGADOS  
 

LUIZ ANTONIO DA SILVA  OAB/MG 152.299  - E-mail  - luizadvbh@gmail.com    R. DR. ALEXANDRE DRUMMOND, 54, BAIRRO 

PETRÓPOLIS – CEP nº 30666-580. 
 

E SUPRIMENTOS LTDA, vencedora do certame, dando prosseguimento as demais 
fases de adjudicação e posterior homologação do objeto licitado.  

Termo em que pede e aguarda deferimento.  

 

Belo Horizonte, 17 de Janeiro de 2020. 

 

LUIZ ANTONIO DA SILVA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

OAB/MG 152.299 
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