
 
 
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DESIGNADO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL DE LICITAÇÃO 

N.º 041/2020 PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2020  
PROCESSO nº: 201908000182945 
 
REF. Contrarrazões ao Recurso Administrativo do Edital do Pregão Eletrônico nº 41/2020-TJGO. 
 
R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, empresa prestadora de serviços, de direito privado, 
situada na Rua Amadeu Gama, nº 1953, Bairro Jardim Marco Zero - CEP: 68.903-230 - Macapá/AP, 
inscrito no CNPJ (MF): 09.193.807/0001-62 vem, mui respeitosamente perante Vossa Senhoria, através 
de seu representante legal, em prazo hábil, nos termos do subitem 11.2.3 do edital de Pregão Eletrônico 
nº 041/2020 e na forma de legislação vigente em conforme art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/2002, 
vem perante Vossa Senhoria apresentar suas 
 

CONTRARRAZÕES 
 
Ao inconsistente recurso administrativo interposto pela empresa PLUS SERVICE EIRELE, contra a 
decisão do Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio que classificou e habilitou a proposta desta Contrarazoante, 
vencedora da Licitação do Processo Licitatório em tela, pelas razões fáticas, técnicas e jurídicas a seguir 
delineadas: 
 

1. PRELIMINARMENTE 
 

Antes de adentrarmos ao mérito do recurso administrativo interposto pela recorrente, cumpri-nos 
informar que o respeitável julgamento das CONTRARRAZÕES interpostas, recai neste momento sob a 
responsabilidade do Ilustre Pregoeiro, o qual a empresa CONTRARRAZOANTE confia na lisura, na 
isonomia e na imparcialidade a ser praticada no julgamento em questão, buscando pela proposta mais 
vantajosa para essa distinta Administração, onde a todo momento demonstraremos nosso direito 
líquido e certo e o cumprimento pleno de todas as exigências do presente processo de licitação. 
 

“O motivo ou a motivação aludida na lei somente pode ser aquela que se 
revista de conteúdo jurídico. O simples descontentamento não gera motivo legal. 
É comum – e compreensível, aliás – que o licitante vencido na disputa se mostre 
irresignado com a oferta de seu concorrente. Mas isso, por si só, não é bastante 
para se constituir no falado motivo jurídico. Por isso é que o recurso meramente 
protelatório ou procrastinatório deve ser, de pronto, rechaçado pela 
Administração Pública.” (Pregão Presencial e Eletrônico: Sistema de Registro de 
Preços Manual de Implantação, Operacionalização e Controle - 4ª edição, Editora 
Forum, 2014.) (grifos ausentes no original) 

 
A Recorrida é uma empresa séria, que, buscando uma participação impecável no certame, preparou sua 
documentação e propostas em rigorosa conformidade com as exigências do edital, provando sua plena 
qualificação para esse certame, conforme exigido pelo Edital, tendo sido, portanto, considerada 
habilitada, classificada e posteriormente declarada vencedora do presente processo. 
 
Desproporcional, desarrazoado e injusta seria inabilitação da Recorrida ou mesmo considerar a sua 
proposta a menos vantajosa, além de que a mesma sempre zelou pela qualidade dos serviços e 
regularidades das informações contidas na documentação apresentada. Sendo que, tem-se o cuidado e 
esforço no sentido de sempre se atualizar das legislações vigentes e demais normas que relacionem com 
os serviços que são ofertados. 
 

2. DA TEMPESTIVIDADE. 
 



 
 
O Pregão Eletrônico n.º 041/2020, fora realizada no dia 16 de junho de 2020. Nos termos do Edital item 
63, a Recorrente, terá 3 (três) dias úteis, para apresentar as razões do recurso, iniciando a contagem no 
dia 26/06/2020, excluindo os dias 27 (sábado); 28 (domingo); sendo o prazo fatal dia 30/06/2020 
(terça-feira), ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas, para, querendo, apresentarem 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, ou 
seja o prazo para contrarrazões encerra-se em 03/07/2020, razão pela qual deve ser conhecido por ser 
tempestivo. 
 
 

3. DA INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. 
 

A recorrente em suas razões recursais baseadas em fatos que não condizem com a realidade do 
presente pregão eletrônico não logrou êxito em demonstrar que essa contrarrazoante deixou de 
cumprir alguma exigência editalícia, que enseje a reforma da decisão do nobre pregoeiro em aceitar e 
habilitar a proposta desta recorrida. 
 
Uma simples leitura dos infundados argumentos da recorrente, não deixam margens para quaisquer 
dúvidas de que a manifestação da intenção de recorrer se apresenta GENÉRICA e sem motivação no 
âmbito jurídico como discorremos abaixo: 
 
Manifesta-se a recorrente: Em síntese.   
 
ITEM 4 - PRELIMINAR – NULIDADE DO EDITAL: 
 
Alega a RECORRENTE: 
 

“O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por intermédio de seu Pregoeiro, 
designado pelo Decreto Judiciário nº 184/2020, datado de 28/01/2020, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma 
de execução indireta, conforme disposições fixadas neste Edital e seu(s) anexo(s). 
Tal procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei Federal n° 
10.520/2002, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, Decretos Federais de nº 3.555/2000 e 3.693/2000, Decreto Estadual 
nº 7.468/2011 e, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
Lei Estadual nº 17.928/2012, em atendimento ao processo administrativo de nº 
201908000182945”. (sem grifos no original) 

  
 
Entretanto, fora inserido no sistema – Licitações-E, que o tipo de disputa seria regido pelo “Decreto N.º 
10.024 – Modo de disputa aberto e fechado”, não constante nos termos do Edital. 
[...] 
 
O Edital é claro e vincula todos os licitantes. É a lei da licitação no caso concreto, não sendo facultado à 
Administração usar de discricionariedade para desconsiderar determinada exigência ao instrumento 
convocatório 
 
 
CONTRARRAZOAMOS: 
 
Diante das alegações da RECORRENTE, acima apresentada, a R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS 
EIRELI, em síntese se manifesta com as seguintes considerações: 
 
A legislação pátria permite a IMPUGNAÇÃO do Ato Convocatório, instrumento que poderia ser utilizado 
pela RECORRENTE no prazo devido para contestar o item em comento, restando preclusa esta ação 



 
 
após o termino do certame, quando a mesma em uma tentativa frustrada, tenta  desclassificar/inabilitar 
a Recorrida. 
 
A alegação de que o pregão deveria ser regido por Lei já em desuso, haja vista que a Lei 10.520 foi 
regulamentada pela Lei 10.024, e totalmente absurda e descabida, pois ai sim estaria o Pregoeiro e sua 
Equipe de apoio afrontado de morte o princípio da legalidade. 
 
O que a RECORRENTE pretende é ver aplicadas regras pessoais diferenciadas ao julgamento de sua 
proposta. 
 
Destacamos que as 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 apresentando preço que lhe colocasse em melhor posição no certame, e em face ao 
desespero como é notado nas afirmações proferidas. 
VALE LEMBRAR QUE O DECRETO 10.024, NADA MAIS É DO QUE A REGULAMENTAÇÃO DO 
PREGÃO ELETRÔNICO, ISTITUIDO PELO DECRETO 10.520/2002, portanto trata-se da mesma 
modalidade de procedimento licitatório.  
(NÃO HÁ COMO QUESTIONAR NENHUMA ILEGALIDADE QUANTO À ISTO). 
 
 
5- DAS FALHAS COMETIDAS PELA RECORRIDA R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI  

Alega ainda a RECORRENTE: 
 
A decisão administrativa necessita ser urgentemente retificada, para que o bem maior tutelado na 

administração pública seja protegido. 

Em detida análise à documentação apresentada pela empresa recorrida, foram identificadas inúmeras 

falhas e inconsistências, de caráter INSANÁVEL, conforme apontamentos específicos, abaixo transcrito: 

 ITENS NÃO SATISFATORIAMENTE ATENDIDOS PELA RECORRIDA, EM DESOBEDIÊNCIA 

AO CONTIDO NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2020. 

A licitante R B F Empreendimentos e Serviços LTDA NÃO ATENDEU aos comandos dispostos no 

preâmbulo do Edital, quanto habilitou-se no certame licitatório em 16 de junho de 2020, 

apresentando CERTIDÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE GOIÁS em 23 de 

junho de 2020, portanto, intempestiva. 

Consta no Edital no “item 50.2, alínea ‘e’, que a Empresa licitante deverá demonstrar a 

regularidade Fiscal Estadual, nos seguintes termos 

(...); 

e) prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás, 
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás; (...); 

 

CONTRARRAZOAMOS: 

Hora Senhores, como a própria RECORRENTE exarou acima, o Edital previu que a licitante “deveria 
demonstrar a regularidade fiscal, apresentando prova da mesma, o que foi realizada pela RECORRIDA, o 
Ato Convocatório apenas versa sobre produzir provas, não visualizamos no mesmo a obrigatoriedade 
de enviou, portanto acertou o Senhor Pregoeiro quando solicitou o que pedia o edital e a empresa 
prontamente atendeu. Seria um excesso de formalismo o Senhor pregoeiro diante de uma proposta 
altamente vantajosa para a Administração pública entender que esta RECORRIDA fosse desclassificada 
por simplesmente não ter enviado uma prova que ela já detinha desde que o atual certame foi aberto. 
 



 
 

 NÃO CONSTA NO OBJETO SOCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO MOTORISTA – NÃO 

ATENDIMENTO DO ITEM 50.3 DO EDITAL 

A empresa recorrida, não cumpriu com o item 50.3 do edital em referência, uma vez que 

era necessário para participação, que o ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação, apresentando o Edital as seguintes exigências: 

“a. Comprovação de aptidão para desempenho da atividade por meio de um ou 
mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, atuante no mercado nacional, comprovando desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto deste Termo de Referência”; 
 

b. Para atender a exigência acima, deverá ser comprovada, no somatório dos 
atestados, a execução de serviços similares equivalente ou superior a 50% do 
número de postos de trabalho a serem contratados; 
 
e. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 
 
f. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na 
prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos 
diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 3 (três) anos serem ininterruptos; 
 
 

CONTRARRAZOAMOS: 
 
CONTRARRAZOAMOS: 
A RECORRENTE, elenca vários itens do edital sem no entanto interpreta-los de forma correta, o que em 
nossa opinião, é até aceitável por parte de uma empresa que não está acostumada a esse tipo de 
contenda. 
 
O Princípio da Competitividade que também tem relação com os Princípios da Impessoalidade (art. 
37 da C.F.), e da Isonomia, pode ser explicado, como o princípio que dirige os atos do administrador 
público, na direção de incentivar a maior concorrência entre os interessados em contratar com a 
Administração Pública. Já o Princípio da Vantajosidade, que por sua vez é um desmembramento do 
Princípio da República, nada mais é, do que o norteamento do servidor público, para que em todos 
os seus atos, objetivem trazer para a Administração Pública a proposta mais vantajosa. 
 
A busca pela melhor proposta é uma das finalidades da Licitação (art. 3º da lei 8.666/93). Por isso 
não podem ser adotadas medidas que comprometam decisivamente o caráter competitivo do 
certame. Assim, as exigências de qualificação técnica e econômica devem se restringir ao 
estritamente indispensável para garantia do cumprimento das obrigações. 
Portanto, 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 de 
morte os princípios da prevalência do Interesse Público e da Vantajosidade. 
O processo licitatório tem como objetivo, proporcionar a realização do negócio mais vantajoso para 
a Administração Pública e assegurar, em condições de igualdade, a participação dos administrados 
no certame. 
 
Noutro norte, o Objeto do Contrato Social da empresa, prevalece sobre seu código CNAE. Para 
melhor entendimento, necessária se faz a conceituação do código CNAE. Para tanto, 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".  
 
Ao analisar a definição da CNAE, constata-se que nada mais é do que um método utilizado pela RFB 
para padronizar os códigos de atividade econômica no país, com a finalidade de melhor administrar 
as questões tributárias, nada tendo a ver com o objeto social da empresa. 
 
Em outras palavras, tem-se que a CNAE é a classificação nacional de atividade econômica composta 
de dígitos, que descrevem qual é a atividade econômica exercida pela empresa. 
 
Portanto a CNAE não se confunde com o Objeto da empresa, que por sua vez, tem sua previsão legal 
no art. 997, inciso II, do Código Civil vigente. 
 
Conclui-se então que as atividades que serão permitidas à sociedade empresária, são exatamente 
aquelas previstas no Objeto de seu Contrato Social e não em código CNAE. 
 
Deste modo não se pode confundir o código CNAE com o objeto social da sociedade empresária, 
sendo que o primeiro nada mais é do que um código identificador para a RFB e o segundo o que 
determina quais as atividades podem ser exercidas pela empresa. 
 
A própria Receita Federal do Brasil já manifestou entendimento no sentido de que o objeto social 
da empresa dever prevalecer sobre o código CNAE, "Diante disso, ressalta-se que não haveria a 
priori lesão e motivo para a exclusão da empresa por não apresentar todas as informações sobre a 
sua CNAE. Além disso, a empresa também poderá comprovar que possui especialização no ramo da 
atividade licitada por meio do seu contrato social" (Delegacia da Receita Federal de Julgamento em 
Porto Alegre – 6ª Turma. Portal Fazenda do Governo Federal. Disponível). 
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. 
 
O Contrato Social é um instrumento idôneo para verificação do Ramo de Atuação da empresa, 
enquanto que o CNAE seria uma formalidade cadastral”. (Acórdão nº 1203/2011 – TCU – Plenário. 
Processo nº TC-010.459/2008-9). (grifo nosso) 
 
Pelas razões expostas, concluímos 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. 
 

 DAS IRREGULARIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA RECORRIDA. 

 
Ao se fazer uma profunda análise dos valores contidos na planilha de formação de preços 
apresentados pela recorrida, verificou-se que houve violação do Item 47 do Edital, senão 
vejamos: 
 

47. Será desclassificada proposta manifestamente 

inexequível, assim entendida a que apresente 

valores unitário ou global simbólicos, irrisórios ou 

de valor “zero”, incompatíveis com os preços de 

mercado 

A Empresa recorrida, não seguiu o Caderno sobre a Composição dos Custos dos Valores 

Limites Serviços de Limpeza e Conservação, senão vejamos: 

[...] 



 
 

Em análise a documentação juntada pela recorrida, verifica-se que, descumpriu as 

condições do Edital, pois após verificação dos encargos e custos, os mesmos estão fora dos 

parâmetros legais, e não pode ser suportado pela proposta apresentada 

 

CONTRARRAZOAMOS: 

Pasmem Senhores, Nota-se que a recorrente de forma maliciosa, tenta induzir o i. pregoeiro a erro no 

seu julgamento, onde afirma exigências que não estão previstas no edital como regra para fins de 

habilitação. Notem que em sua desesperada busca de lograr êxito na presente licitação a RECORRIDA se 

vale do Caderno sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviços de Limpeza e 

Conservação, sendo que o objeto da presente licitação é a prestação de serviços de MOTORISTAS. 

 

Trazendo toda base de cálculo baseada nesse expediente totalmente diferente do apresentado pela 

administração que inseriu no sistema quando da publicação do Edital Planilha de Custo e Composição 

de Preços  editável para que todos os licitantes seguissem os percentuais ali contidos. 

 

Insurge também a RECORRENTE sobre possível inexequibilidade da proposta apresentada pela 

RECORRIDA, neste caso discorremos: 

 

Preliminarmente, cumpre observar que a ContraRazoante ao participar do certame em tela aceitou 

todas as condições expostas no Edital, inclusive as sanções que poderão ser aplicadas pelo 

descumprimento do Contrato. 

 

Ademais, como diz a Lei das Licitações (8.666/93), o objetivo de uma licitação é garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 
Pública.Em busca de atender a esse pressuposto ideal de competição, equilíbrio e justiça, o legislador 
viu-se obrigado a definir critérios para avaliação das propostas apresentadas pelos licitantes, inclusive 
para alijar uma ou outra proposta do certame em virtude de trazer um preço elevado ou 
"manifestamente inexequível". 
 
Na referida lei, é o artigo 48 que trata da desclassificação de propostas. Além de determinar aos órgãos 
públicos que desclassifiquem as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da 
licitação, o artigo impõe também a rejeição a toda e qualquer proposta com valor global superior ao 
limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis. Segundo este artigo, serão 
desclassificadas: 
 
"I  as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
 
II  propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas 
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.§ 1o Para os efeitos do disposto no 
inciso II deste ar¬tigo consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor 
preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 
por cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 
50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou b) valor orçado pela administração. 
A leitura desse dispositivo legal nos remete a uma dupla investigação: entender o que se vem a ser o tal 
"limite estabelecido" e a "manifesta inexequibilidade". 
 



 
 
O limite estabelecido não é o valor máximo que um proponente pode apresentar para o projeto, obras 
ou qualquer outro serviço. O intuito é, obviamente, barrar as propostas que contenham valor superior a 
esse patamar para uma falsa sensação de segurança. Dessa forma os órgãos costumam estabelecer 
como limite o orçamento referencial elaborado internamente pelo órgão da administração pública, 
embora isso não esteja imposto pela lei. 
 
A questão do preço manifestamente inexequível é a interpretação mais complicada, pois o texto da lei é 
confuso e enseja muito erro no julgamento das propostas pelas comissões de licitação pelo País afora. O 
que a lei realmente faz é criar dois critérios: 
 

 Um relativo  que leva em conta o universo de propostas apresentadas – 
 m absoluto  que leva em conta apenas o orçamento referencial do órgão. Em outras 

palavras, cada um dos dois incisos do § 1º define uma linha de corte para o preço da 
obra, devendo prevalecer a menor das duas; as propostas de valor inferior serão então 
desclassificadas, não podendo vencer a disputa. 

 
O que se busca aqui é eliminar do certame licitatório as propostas com preço supostamente muito 
baixo. O primeiro critério coloca a linha de corte em 70% da média das propostas superiores a 50% do 
valor orçado pela administração, enquanto que o segundo critério coloca a linha em 70% do valor 
orçado pela administração, conforme o art. 24 da Lei 12.462 de 04 de agosto de 2011 e o artigo 48 da 
Lei 8.666 de 21 de junho de 2013. 
 
 Art. 24. Serão desclassificadas as propostas que: 

(..) 
 
III  apresentem preços manifestamente inexequíveis ou permaneçam acima do orçamento 
estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no art. 6o desta Lei;  
IV  não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração pública; ou  
V  apresentem desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, 
desde que insanáveis. (grifo)§ 1o A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita 
exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.§ 2o A administração pública 
poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes 
que ela seja demonstrada, na forma do inciso IV do caput deste artigo. 

  
Art. 48. Serão desclassificadas: 
 
I  as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;  
 
II  as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.  
Parágrafo único. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá 
fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas 
escoimadas das causas referidas neste artigo. 
 
II  propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 
inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)Parágrafo único. Quando todos os licitantes forem 
inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos 
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução 
deste prazo para três dias úteis. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)§ 1º Para os efeitos 
do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de 
licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam 



 
 

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998)a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)b) valor 
orçado pela administração. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
 

Conforme o entendimento de Marçal Justen Filho, em sua obra “Comentários à lei de licitações e 
contratos administrativos”, enfatiza que: “Presume-se que as propostas inferiores a 70% do preço 
orçado pela Administração são inexequíveis”. 
 
Conforme o entendimento do nobre doutrinador existe apenas uma presunção de que algo demonstra 
ser inexeqüível e como podemos verificar, os preços estão compatíveis com os ofertados pelas outras 
empresas. 
 
Nessa feita, consoante já afirmado, a Lei n. 8.666/93 prevê em seu art. 48, inciso II, a necessidade de 
aferição de preços exequíveis durante o processo licitatório. 
 
A administração deve se assegurar de que as propostas apresentadas sejam viáveis e, para tanto, deve 
certificar o preço por meio de documentos que comprovem que os custos envolvidos são coerentes com 
os preços de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 
do contrato. 
 
Diante disso, ilustra-se que caberá à administração examinar a viabilidade dos preços propostos, tão 
somente como forma de assegurar a satisfação do interesse público, que é o bem tutelado pelo 
procedimento licitatório, nos termos do Acórdão 141/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator). 
 
Nessa esteira, salienta-se que o artigo 29, § 3º, VI, da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, de 30 de abril 
de2008, do MPOG, dispõe que quando houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, poderá 
ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de 
sua exeqüibilidade, ADOTANDO A VERIFICAÇÃO DE OUTROS CONTRATOS QUE O PROPONENTE 
MANTENHA COM A ADMINISTRAÇÃO OU COM A INICIATIVA PRIVADA. 
 
Em relação aos custos apresentados, ressalta-se que a ContraRazoante possui diversos contratos com a 
Administração Pública, sempre apresentando bom desempenho operacional e cumprido fielmente com 
suas obrigações, o que justifica conseguir preços melhores com as fábricas, haja vista o nosso poder de 
barganha ser maior do que o de outros. 
 
Atendendo fielmente ao instrumento convocatório, a CONTRARRAZOANTE sagrou-se classificada e 
habilitada da licitação em epígrafe, por ter apresentado o melhor preço para o lote em que foi declarada 
vencedora e cumpriu todos os requisitos exigidos no instrumento convocatório. 
 
Entretanto a RECORRENTE com o claro intuito de tumultuar e prejudicar o andamento regular e o 
devido processo legal do certame, apresentou um recurso insubsistente, ensejando um juízo próprio e 
demasiadamente formalista esquecendo dos princípios basilares que regem os procedimentos 
licitatórios, ou seja da razoabilidade e proporcionalidade. 
 
Irresignada contra a correta, objetiva e justa decisão do Senhor Pregoeiro e equipe de apoio que 
reconheceu a proposta desta CONTRARRAZOANTE dentre as inúmeras licitantes participante do 
certame, a melhor proposta de preço ao interesse da administração pública. A empresa recorrente 
pleiteia a reforma da respeitável decisão que classificou e habilitou a empresa. R B F 
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, vencedora dos itens Grupo 1 do referido certame, sob 
inconsistentes argumentos em sua indignada peça recursal. 
 
Está enfadonhamente demonstrado que a intenção da recorrente, é apenas criar tumulto por não ter 
apresentado uma melhor proposta de preços. 
 

4. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
 

 
É ressabido que 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 nos termos do art. 3º da Lei 8.666/93 e que não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se encontra estritamente vinculada, é o que deve ser e temos certeza que o Senhor 
Pregoeiro e sua equipe de apoio, não fugirão destes princípios. 

5. DO PEDIDO 
 

Diante do exposto, tendo em vista que a CONTRARRAZOANTE atendeu a todos os requisitos exigidos no 
presente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE CAMPUS 
CRATEÚS , não obstante, requer-se também, que seja INDEFERIDO o pleito da RECORRENTE, sendo 
que tal pedido não encontra qualquer respaldo legal ou diploma editalício. 
 
Requer também o conhecimento da presente CONTRARRAZÕES, para julga-la totalmente procedente, 
dando assim, continuidade ao procedimento, seguindo a adjudicação e homologação do contrato à 
empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, respeitando assim o princípio da legalidade e 
da economicidade. 
 
Não sendo este o entendimento de Vossa Senhoria, requer que sejam os autos remetidos à autoridade 
superior competente, para que, após análise dos mesmos, defira o presente pedido, dando seguimento 
ao processo licitatório. 
 
Nestes Termos, 
 
Pede e espera deferimento. 
 
Macapá/AP, 01 de Julho de 2020. 
 
 
 

 
ALYSSON WANDER FLORÊNCIO DA SILVA 
REPRESENTANTE LEGAL   
R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 
 
 



 
 
 ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020  
PROCESSO nº: 201908000182945 
 
REF. Contrarrazões ao Recurso Administrativo do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2020-TJGO. 
 
R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, empresa prestadora de serviços, de direito privado, 
situada na Rua Amadeu Gama, nº 1953, Bairro Jardim Marco Zero - CEP: 68.903-230 - Macapá/AP, inscrito 
no CNPJ (MF): 09.193.807/0001-62 vem, mui respeitosamente perante Vossa Senhoria, através de seu 
representante legal, em prazo hábil, nos termos do subitem 11.2.3 do edital de Pregão Eletrônico nº 041/2020 
e na forma de legislação vigente em conforme art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/2002, vem perante Vossa 

Senhoria apresentar suas 
 

CONTRARRAZÕES 
 
Ao inconsistente recurso administrativo interposto pela empresa INFINITY LOCAÇÃO SERVIÇOS E 
GESTÃO LTDA, contra a decisão do Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio que classificou e habilitou a proposta 

desta Contra-Razoante, vencedora da Licitação do Processo Licitatório em tela, pelas razões fáticas, técnicas 
e jurídicas a seguir delineadas: 

 
1. PRELIMINARMENTE 

 
Antes de adentrarmos ao mérito do recurso administrativo interposto pela recorrente, cumpri-nos informar 
que o respeitável julgamento das CONTRARRAZÕES interpostas, recai neste momento sob a 
responsabilidade do Ilustre Pregoeiro, o qual a empresa CONTRARRAZOANTE confia na lisura, na isonomia 
e na imparcialidade a ser praticada no julgamento em questão, buscando pela proposta mais vantajosa para 
essa distinta Administração, onde a todo momento demonstraremos nosso direito líquido e certo e o 
cumprimento pleno de todas as exigências do presente processo de licitação. 
 

“O motivo ou a motivação aludida na lei somente pode ser aquela que se revista 
de conteúdo jurídico. O simples descontentamento não gera motivo legal. É comum 
– e compreensível, aliás – que o licitante vencido na disputa se mostre irresignado 
com a oferta de seu concorrente. Mas isso, por si só, não é bastante para se 
constituir no falado motivo jurídico. Por isso é que o recurso meramente 
protelatório ou procrastinatório deve ser, de pronto, rechaçado pela 
Administração Pública.” (Pregão Presencial e Eletrônico: Sistema de Registro de 
Preços Manual de Implantação, Operacionalização e Controle - 4ª edição, Editora 
Forum, 2014.) (grifos ausentes no original) 

 
A Recorrida é uma empresa séria, que, buscando uma participação impecável no certame, preparou sua 
documentação e propostas em rigorosa conformidade com as exigências do edital, provando sua plena 
qualificação para esse certame, conforme exigido pelo Edital, tendo sido, portanto, considerada habilitada, 
classificada e posteriormente declarada vencedora do presente processo. 
 
Desproporcional, desarrazoado e injusta seria inabilitação da Recorrida ou mesmo considerar a sua proposta 
a menos vantajosa, além de que a mesma sempre zelou pela qualidade dos serviços e regularidades das 
informações contidas na documentação apresentada. Sendo que, tem-se o cuidado e esforço no sentido de 
sempre se atualizar das legislações vigentes e demais normas que relacionem com os serviços que são 

ofertados. 
 

2. DA TEMPESTIVIDADE. 
 

O Pregão Eletrônico n.º 041/2020, fora realizada no dia 16 de junho de 2020. Nos termos do Edital item 63, a 
Recorrente, terá 3 (três) dias úteis, para apresentar as razões do recurso, iniciando a contagem no dia 
26/06/2020, excluindo os dias 27 (sábado); 28 (domingo); sendo o prazo fatal dia 30/06/2020 (terça-feira), 
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas, para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual 



 
 
número de dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, ou seja o prazo para 
contrarrazões encerra-se em 03/07/2020, razão pela qual deve ser conhecido por ser tempestivo. 
 

3. DA INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. 
 

A recorrente em suas razões recursais baseadas em fatos que não condizem com a realidade do presente 
pregão eletrônico não logrou êxito em demonstrar que essa contrarrazoante deixou de cumprir alguma 
exigência editalícia, que enseje a reforma da decisão do nobre pregoeiro em aceitar e habilitar a proposta 
desta recorrida. 
 
Uma simples leitura dos infundados argumentos da recorrente, não deixam margens para quaisquer dúvidas 
de que a manifestação da intenção de recorrer se apresenta GENÉRICA e sem motivação no âmbito jurídico 

como discorremos abaixo: 
 
Manifesta-se a recorrente: Em síntese.   
 
RECURSO ADMINISTRATIVO: 
 
A empresa não possui em seu objeto social a faculdade para prestação dos serviços objeto da licitação 
(contratação de motorista), conforme exige a Cláusula 14, alínea “a”, do edital, e demais motivos a serem 

elencados nas razões recursais.” 
 
Alega a RECORRENTE: 
 
DO OBJETO SOCIAL INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE LICITADA: Pregão Eletrônico 041/2020 possui 

o seguinte objeto: "Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra 
terceirizada de Motorista Executivo com habilitação na categoria “D” e Encarregado de Motorista, sob 
demanda, incluindo fornecimento de uniformes, visando atender as necessidades institucionais do Poder 
Judiciário do Estado de Goiás". 
 
Note-se que de pronto, pelo edital apresentado, trata-se de terceirização de mão-de-obra para serviços de 
Motorista, onde ao se analisar o objeto social da empresa Recorrida, de acordo com a última alteração social 
apresentada (12ª Alteração Contratual), datada de 21 de Novembro de 2019, bem como suas atividades 
econômicas principal e secundárias, vemos que não há nenhum objeto compatível com o da atividade 
licitada. 
 
Tal constatação foi feita através de análise dos documentos apresentados quando da fase de habilitação, tais 
como: CARTÃO CNPJ e a ÚLTIMA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO (12ª alteração contratual). 
 

A Recorrida não tem objeto social compatível com a atividade a ser contratada, conforme se verifica ao 
analisar a última alteração realizada no instrumento contratual (12ª Alteração Contratual) e que consta na 
documentação de habilitação apresentada no certame. 
 
[...] 
 
A empresa Recorrida para participar do certame deveria possuir como atividade principal ou secundária o 
CNAE 7820-5/00 - Locação de mão de obra temporária, 
 
DA AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA RECORRIDA. INCOMPATIBILIDADE DAS 
ATIVIDADES CONSTANTES NOS ATESTADOS COM O CONTRATO SOCIAL VIGENTE CONFORME 
ESTABELECE A IN 05/2017. 
Não obstante a Recorrida tenha apresentado diversos atestados de capacidade técnica em sua 
documentação de habilitação, nenhum deles possui validade e eficácia perante o presente procedimento 
licitatório, pois se referem a atividades incompativeis com o objeto licitado e que não se encontram entre as 
atividades econômicas principais ou secundárias constantes no contrato social vigente da Recorrida, no caso 
a 12ª Alteração Contratual datada de 21 de Novembro de 2019. 
 
Empresa Cotou SAT inferior ao Estabelecido pelo seu CNAE principal. 
Pelo CNAE principal da licitante, a empresa é 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para 
escritório 
[...] 
 



 
 
Então nobre pregoeiro, se vê claramente que o arrematante errou na rubrica SAT, e, esta há tempos 
burlando o recolhimento do Seguro de acidente de trabalho cotando o seu RAT a menor, conforme ela 
mesmo apresenta em sua GFIP. 
Nobre pregoeiro, a arrematante tenta burlar a lisura do processo licitatório e deve ser desclassificada. 
Cotou o SAT a menor em sua planilha de custo, e com a devida alteração desse percentual em sua planilha, 
ira categoricamente majorar o preço proposto, devendo ter sua proposta ser recusada. 
CONTRARRAZOAMOS: 

 
Inicialmente, temos que concordar que a RECORRENTE, aparentemente desconhece a legislação que 
define os Riscos Ambientais do Trabalho RAT X FAP, definido pelo Art. 3º, Inciso I, Decreto 87.043, de 22 de 
março de 1982, onde: 

A.08 = RAT x FAP, em que: 

 

 

     Item Valor  Fundamento 

FAP 1,00% Conforme informado na GEFIP  

RAT 1,00% 
Conforme Atividade Principal da Empresa constante no ANEXO V, Decreto 3048-99 - Determina o RAT 

da Empresa de Acordo com a Atividade Principal (47.89-0-07) 

   
 

     A.08 = RAT AJUSTADO: (RAT x FAP) = (1% x 1%)  =  1,00% 
     

Portanto cai por terra a primeira alegação da empresa, que além de descabida é totalmente desprovida de 
legalidade, demonstrando todo o desconhecimento jurídico e administrativo da RECORRENTE. 
 
Não sabemos de onde a RECORRENTE se baseou para afirmar que o RAT deste RECORRIDA seria de 2%, 
uma vez que nas descrições do referido ANEXO V, Decreto 3048-99 - Determina o RAT da Empresa de 
Acordo com a Atividade Principal (47.89-0-07) é de 1%, como comprovado pela descrição retirada do próprio 

anexo explicitado abaixo: 
 
 
4789-0/07  Comércio varejista de equipamentos para escritório  1%  

 
 
Como se pode se observar, equivoca-se a RECORRENTE em sua desesperada intenção de levar o nobre 
pregoeiro(a) e Equipe de Apoio ao erro. 
 
Alega também RECORRENTE: 

2º ESTUDO DOS CNAE´S: 
Ocorre que A empresa arrematante em ultima alteração contratual 12ª alteração do (contrato social) não 
possui cnae´s de cessão de mão de obra, apenas CNAE`S permitidos no simples nacional....pois como a 
arrematante mesmo apresenta é optante do regime tributário, onde não se pode locar Mao de obra, salvo as 
exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; 
[...] 
Nobre pregoeiro, dentre todos esses CNAE`S, onde esta cessão de Mao de obra? 
O edital é claro.... 
 
9.11 Qualificação Técnica: 9.11.1.2 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 
Então nobre pregoeiro, com a 12ª alteração do contrato social da arrematante, seus atestados não tem 
nenhuma validade, pois entra em conflito direto com o edital em epigrafe na clausula 9.11.1.2 Os atestados 
deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária 
especificadas no contrato social vigente. 
 
CONTRARRAZOAMOS: 
A RECORRENTE, elenca vários itens do edital sem no entanto interpreta-los de forma correta, o que em 
nossa opinião, é até aceitável por parte de uma empresa que não está acostumada a esse tipo de contenda. 
 
O Princípio da Competitividade que também tem relação com os Princípios da Impessoalidade (art. 37 da 
C.F.), e da Isonomia, pode ser explicado, como o princípio que dirige os atos do administrador público, na 
direção de incentivar a maior concorrência entre os interessados em contratar com a Administração 
Pública. Já o Princípio da Vantajosidade, que por sua vez é um desmembramento do Princípio da 



 
 
República, nada mais é, do que o norteamento do servidor público, para que em todos os seus atos, 
objetivem trazer para a Administração Pública a proposta mais vantajosa. 
 
A busca pela melhor proposta é uma das finalidades da Licitação (art. 3º da lei 8.666/93). Por isso não 
podem ser adotadas medidas que comprometam decisivamente o caráter competitivo do certame. Assim, 
as exigências de qualificação técnica e econômica devem se restringir ao estritamente indispensável para 
garantia do cumprimento das obrigações. 
Portanto, 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 de morte os 
princípios da prevalência do Interesse Público e da Vantajosidade. 
O processo licitatório tem como objetivo, proporcionar a realização do negócio mais vantajoso para a 
Administração Pública e assegurar, em condições de igualdade, a participação dos administrados no 
certame. 
 
Noutro norte, o Objeto do Contrato Social da empresa, prevalece sobre seu código CNAE. Para melhor 
entendimento, necessária se faz a conceituação do código CNAE. Para tanto, 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". 
 
Ao analisar a definição da CNAE, constata-se que nada mais é do que um método utilizado pela RFB 
para padronizar os códigos de atividade econômica no país, com a finalidade de melhor administrar as 
questões tributárias, nada tendo a ver com o objeto social da empresa. 
 
Em outras palavras, tem-se que a CNAE é a classificação nacional de atividade econômica composta de 
dígitos, que descrevem qual é a atividade econômica exercida pela empresa. 
 
Portanto a CNAE não se confunde com o Objeto da empresa, que por sua vez, tem sua previsão legal no 
art. 997, inciso II, do Código Civil vigente. 
 
Conclui-se então que as atividades que serão permitidas à sociedade empresária, são exatamente 
aquelas previstas no Objeto de seu Contrato Social e não em código CNAE. 
 
Deste modo não se pode confundir o código CNAE com o objeto social da sociedade empresária, sendo 
que o primeiro nada mais é do que um código identificador para a RFB e o segundo o que determina 
quais as atividades podem ser exercidas pela empresa. 
 
A própria Receita Federal do Brasil já manifestou entendimento no sentido de que o objeto social da 
empresa dever prevalecer sobre o código CNAE, "Diante disso, ressalta-se que não haveria a priori 
lesão e motivo para a exclusão da empresa por não apresentar todas as informações sobre a sua CNAE. 
Além disso, a empresa também poderá comprovar que possui especialização no ramo da atividade 
licitada por meio do seu contrato social" (Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre – 
6ª Turma. Portal Fazenda do Governo Federal. Disponível). 
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. 
 
O Contrato Social é um instrumento idôneo para verificação do Ramo de Atuação da empresa, 
enquanto que o CNAE seria uma formalidade cadastral”. (Acórdão nº 1203/2011 – TCU – Plenário. 
Processo nº TC-010.459/2008-9). (grifo nosso) 
 
Pelas razões expostas, concluímos 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. 
 
Nunca é demais dizer que as empresas Optantes pelo SIMPLES NACIONAL, não são proibidas de 
participarem de licitações, apenas não poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional 
e, devido o atual cenário do Brasil que está enfrentado uma PANDEMIA a mais de três meses, ainda não foi 
possível retirar esta RECORRIDA do Simples Nacional, haja vista que estão suspensas as atividades em 
todas as Delegacias da Receita Federal do Brasil. 



 
 
 
Enfatizamos também, que mais uma vez a RECORRENTE equivoca-se ao interpretar o Contrato Social da 
empresa, uma vês que dentre os documentos enviados encontram-se as ultimas alterações da RIBEIRO & 
FLORÊNCIO SERVIÇOS LTDA, com todas suas atividades e também a transformação para EIRELI e a 
consolidação das alterações anteriores, cumprindo assim todas as exigências habilitatorias com relação ao 
ato constitutivo da empresa. 
 
Uma simples visita aos termos do Edital de Pregão e, da sessão publica que aceitou e habilitou esta 
RECORRIDA, já derruba por terra todas as alegações da recorrente. Eis aqui a tentativa desesperadora da 
recorrente de se negar a aplicação da aquisição da melhor proposta a ser obtida pelo Poder Público. 
 
Atendendo fielmente ao instrumento convocatório, a CONTRARRAZOANTE sagrou-se classificada e 
habilitada da licitação em epígrafe, por ter apresentado o melhor preço para o lote em que foi declarada 
vencedora e cumpriu todos os requisitos exigidos no instrumento convocatório. 
 
Entretanto a RECORRENTE com o claro intuito de tumultuar e prejudicar o andamento regular e o devido 
processo legal do certame, apresentou um recurso insubsistente, ensejando um juízo próprio e 
demasiadamente formalista esquecendo dos princípios basilares que regem os procedimentos licitatórios, ou 
seja da razoabilidade e proporcionalidade. 
 
Irresignada contra a correta, objetiva e justa decisão do Senhor Pregoeiro e equipe de apoio que reconheceu 
a proposta desta CONTRARRAZOANTE dentre as inúmeras licitantes participante do certame, a melhor 
proposta de preço ao interesse da administração pública. A empresa recorrente pleiteia a reforma da 
respeitável decisão que classificou e habilitou a empresa. R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS 
EIRELI, vencedora dos itens Grupo 1 do referido certame, sob inconsistentes argumentos em sua indignada 
peça recursal. 
 
Está enfadonhamente demonstrado que a intenção da recorrente, é apenas criar tumulto por não ter 
apresentado uma melhor proposta de preços. 

 
4. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
É ressabido que 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 nos termos do art. 3º da Lei 
8.666/93 e que não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se encontra estritamente 
vinculada, é o que deve ser e temos certeza que o Senhor Pregoeiro e sua equipe de apoio, não fugirão 
destes princípios. 

5. DO PEDIDO 
 

Diante do exposto, tendo em vista que a CONTRARRAZOANTE atendeu a todos os requisitos exigidos no 
presente Edital do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, não obstante, requer-se também, que seja 
INDEFERIDO o pleito da RECORRENTE, sendo que tal pedido não encontra qualquer respaldo legal ou 

diploma editalício. 
 
Requer também o conhecimento da presente CONTRARRAZÕES, para julga-la totalmente procedente, 
dando assim, continuidade ao procedimento, seguindo a adjudicação e homologação do contrato à empresa 
R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, respeitando assim o princípio da legalidade e da 
economicidade. 
 
Não sendo este o entendimento de Vossa Senhoria, requer que sejam os autos remetidos à autoridade 
superior competente, para que, após análise dos mesmos, defira o presente pedido, dando seguimento ao 
processo licitatório. 
 
Nestes Termos, 
 
Pede e espera deferimento. 
 

Macapá/AP, 01 de Julho de 2020. 



 
 
 

 
ALYSSON WANDER FLORÊNCIO DA SILVA 
REPRESENTANTE LEGAL   
R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 


