
   HELENMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
 

_____________________________________________________________________________ 
Av: Pinheiro Machado, 1971 –  São Cristóvão  --  CEP: 76804-047  –   Porto Velho - Rondônia 
CNPJ: 04.248.928/000140 -- Insc. Estadual: 0000000028754  -- Fone: 3224-1833/3224-1833 

www.helenmaq.com.br  – e-mail: helenmaq.manoel@hotmail.com 
 

 

 

Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão do Processo Licitatório do Serviço Social 
da Industria - SESI/RO.  

Pregão Eletrônico nº 019/2021 

Processo Geral nº 00071.2021.3.313.01 

 

 

  

 

  A empresa HELENMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.248.928/0001-40, estabelecida na 
Av. Pinheiro Machado, nº 1971, bairro SÃO CRISTOVÃO, nesta cidade de Porto 
Velho, neste ato representada por seu representante legal, José Soares de Souza, 
brasileiro, empresário, portador do CPF nº 004.005.563-91 vem, respeitosamente, 
a Vossa Senhoria, em tempo hábil, com fulcro no artigo 109, da Lei Federal n.º 
8666, de 21 de junho de 1993 e no item 9.4 e respectivos subitens do Edital de 
Licitação, Pregão Eletrônico nº 019/2021, a fim de interpor 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

   em face do Recurso interposto pela empresa NORTE OFICCE PROJETOS & 
MOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 29.642.958/0001-40, pelos fatos e 
mediante as razões fáticas, técnicas e jurídicas a seguir delineadas, requerendo ao 
final a manutenção integral da decisão recorrida. 

I – DO RESUMO DOS FATOS 

  O Serviço Social da Industria - SESI/RO, por meio da Comissão Permanente 
de Licitação, localizado na Rua Rui Barbosa, nº 1112, Térreo, bairro Arigolândia, 
Porto Velho/RO, tornou pública a realização de licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 019/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a 
“Contratação de empresa especializada para aquisição de bens móveis, 
tais como cadeiras giratórias com e sem encosto de cabeça e poltronas 
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para mesas de reuniões, conforme as especificações para a adequação e 
modernização do prédio do Departamento Regional do SESI Rondônia, 
em conformidade com o Regulamento de Licitações e Contratos do SESI”, 
conforme especificações no caput do edital. 

  A abertura da Sessão para abertura das propostas de preços, e os 
documentos de habilitação , foi designada para ser realizada no dia 28/10/2021, 
às 10:00h, tendo a sessão sido conduzida pela Comissão Permanente de Licitação. 

  Registrou-se o comparecimento de 06 (seis) empresas que manifestaram 
interesse em participar do presente certame, sendo que a empresa Norte Office 
protocolou recurso, insatisfeita com o resultado do certame. 

 Desta forma, a empresa HELENMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, vem 
oferecer tempestivamente a presente CONTRARRAZÃO ao RECURSO 
ADMINISTRATIVO, interposto pela outra empresa, com base nas razões de fato e 
de direito que passa a aduzir. 

II – DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO 

  Considerando que o prazo para apresentação das contrarrazões de recurso é 
de 02 (dois) dias úteis, conforme estabelecido no item 9.4 do Edital de Licitação e, 
tendo em vista que a ora recorrida foi notificada no dia 11/11/2021, seu prazo 
termina às 18:00 horas do dia 16/11/2021, assim, temos que tempestiva a 
presente CONTRARRAZÕES. 

  Em relação à contagem dos prazos a LEI FEDERAL nº 8.666, DE 21 DE JUNHO 
DE 1993, estabelece:  

  “Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os 
dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário”. 

  “Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste 
artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade”. 

  Por fim, vale ressaltar também que o subitem 9.4 do instrumento 
convocatório, concede o prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentação de 
contrarrazões: 
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  “9.4 - 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 2 (dois) dias para apresentar 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.” 

  Portanto, é manifesto o cabimento da presente contrarrazão, posto que, além 
de apresentar-se tempestiva e de acordo com os ditames constitucionais e legais, 
se trata de um direito público subjetivo, liberto de quaisquer condicionantes, usado 
com a finalidade de que a autoridade administrativa competente possa tomar 
conhecimento dos fatos, coibindo, assim, a prática de atos ilegais ou irregulares 
cometidos pela Administração Pública, tais quais os ensejadores da demanda em 
pauta.  

  Devidamente comprovada a tempestividade e o cabimento da contrarrazão, 
requer o recebimento do presente para o seu devido processamento e apreciação 
legal. 

III - DOS FUNDAMENTOS 

3.1. Das Considerações Iniciais 

  A fase recursal do procedimento licitatório tem como fundamento legal na 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, que dispõe: 

  “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

  (...) XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas: 

  a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos 
ou contra ilegalidade ou abuso de poder;” 
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  É dessa garantia constitucional que decorrem as diversas formas de 
provocação da Administração Pública para o exercício do direito de petição, nesse 
sentido vejamos as palavras de Di Pietro1: 

  “Dentro do direito de petição estão agasalhadas inúmeras modalidades de 
recursos administrativos... É o caso da representação, da reclamação 
administrativa, do pedido de reconsideração, dos recursos hierárquicos próprios e 
impróprios da revisão”. 

  Seguindo esse entendimento, Carvalho Filho2 afirma que: 

  “O direito de petição é um meio de controle administrativo e dá fundamento 
aos recursos administrativos por que tais recursos nada mais são do que meios de 
postulação a um órgão administrativo. O instrumento que propicia o exercício desse 
direito consagrado na CF é o recurso administrativo”. 

  Desta feita, temos que o recurso administrativo instrumentaliza o exercício do 
direito de petição junto ao poder público. 

3.2. Do Recurso interposto pela licitante Norte Office 

  Pretende demonstrar a Recorrente, a ocorrência de descumprimento da Lei e 
afronta aos princípios administrativos, quando, de fato, o que se verifica foi 
exatamente o contrário, considerando que o Presidente da CPL com o auxílio da 
Comissão de Licitação, se baseou nas regras do instrumento convocatório e 
Legislações correlatas, para a condução dos procedimentos relacionados ao 
certame em referência. 

  A recorrente sustenta em suas alegações recursais que: 

  “A empresa vencedora do certame, não possui todos os requisitos e 
nem todas as documentações que estão expressamente no edital, nos 
itens 3.10 e seus subitens que trata dos laudos e declaração de revenda. 
Inclusive está descrito que a ausência dos referidos documentos enseja 
no não recebimento dos matériais.” 

  “Os documentos referentes ao item 3.10 temos convicção de que 
não serão apresentados pela empresa arrematante pois, temos um 

 
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, p 579. São Paulo: Atlas, 2000. 
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, p. 905. Rio de Janeiro: Lúmen Juris. 2009. 
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documento emitido pela fábrica, endereçado ao Sesi/ RO declarando que 
a Empresa Norte Office Projetos Mobiliários Ltda é o único Revendedor 
Autorizado com os produtos Cavaletti a participar do referido Pregão 
Eletrônico nº 019/ 2021 documento em anexo:” 

  De forma extremamente sucinta, a empresa recorrente tenta demonstrar que 
a empresa vencedora não apresentou a documentação exigida por essa respeitável 
comissão, abordando de forma pobre, mas inexorável, os fundamentos, a ponto 
de parecer que a Nobre Comissão não está apta para tal função. Lamentável. 

  Podemos até citar que seja apenas um ato protelatório. 

  Mas, como cita em letras miúdas em seus “fatos”, a recorrente informa que 
no ITEM 3.10 “e seus subitens que trata dos laudos e declaração de revenda”. 

  De plano, Senhor Presidente, nota-se que no Edital não consta o referido 
ITEM 3.10. 

  Todavia, levando-se em consideração de que a empresa recorrente quis citar 
em separado os ITENS 3 e 10, podemos revisar junto com ela seus próprios 
argumentos, apesar de entendermos que a Comissão já o fez e de forma muito 
clara, quando declarou a empresa Helenmaq a vencedora do certame. 

  O Item 3 do Edital refere-se ao “CREDENCIAMENTO DOS 
REPRESENTANTES”, creio que, conforme toda a documentação apresentada 
pela empresa vencedora, esta estava apta ao certame, tanto é que não houve 
impugnação e esta foi aceita pela comissão. Situação superada. 

  O Item 10 refere-se a “CONDIÇÕES DE PAGAMENTO”, tão fora do 
contexto que não há nem o que se argumentar. 

  De outra sorte, a empresa recorrente apresentou uma “DECLARAÇÃO DE 
PARTIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO”, no qual a fabricante Cavaletti 
informa que apenas a empresa recorrente “é o único revendedor autorizado a 
participar com produtos Cavaletti, no processo supracitado”, no qual causa, a este 
causídico, muita estranheza tal declaração. 

  O Tribunal de Contas da União – TCU, já informou em relatório que tal 
declaração não há que se prosperar, posto que o certame passa a ser direcionado. 
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  A jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU assenta que os 
requisitos de habilitação dos licitantes, elencados nos arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, devem ser interpretados restritivamente.3 

  Com esse posicionamento, busca-se obstar limitações à ampla 
competitividade e, o mais importante, a isonomia, zelo esse que encontra amparo 
nos seguintes dispositivos: 

  1. Artigo 37, inc. XXI, da Constituição Federal, no qual firma que a licitação 
pública somente permitirá “as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”; 

  2. Artigo 30, § 5º, da Lei nº 8.666/1993, que veda “a exigência de 
comprovação de atividade ou de aptidão com lim itações de tempo ou de 
época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas 
nesta Lei, que inibam a participação na licitação”; 

   3. Artigo 3º, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/1993, que obsta ao agente público: 

  “... admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 
caráter competit ivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato...”. 

  Na linha desse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça deliberou que “o 
interesse público reclama o maior número possível de concorrentes, configurando 
ilegalidade a exigência desfiliada da lei básica de regência e com interpretação de 
cláusulas editalícias impondo condição excessiva para a habilitação” 4 

 
3 Acórdãos do TCU nº 1.405/2006 e nº 354/2008 — ambos do Plenário; Acórdão nº 949/2008 — 2ª Câmara; e Acórdão 
nº 566/2006 — Plenário. 
4 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. MS nº 7814/DF — 1ª Seção. Relator: ministro Francisco Falcão. Brasília, 
28 e agosto de 2002. Diário da Justiça Eletrônico [do] Superior Tribunal de Justiça, 21 out. 2002, p. 267. 
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  Nas considerações acima expostas, o TCU entende que, em regra, a 
Administração Pública não pode demandar a declaração de fabricante, carta de 
solidariedade ou credenciamento como condição de habilitação do licitante. 5 

  A Corte ainda pondera que esse tipo de exigência confere ao fabricante o 
poder de decidir quais fornecedores poderiam participar do certame, tornando 
ainda mais tangível a restrição à ampla competitividade e a ofensa ao princípio da 
isonomia, em consequente redução à possibilidade de seleção da proposta mais 
vantajosa. 

  O que é no mínimo absurdo o recorrente achar que apenas ele pode vender, 
com base apenas em uma declaração. 

  E vou além, Senhor Presidente, a própria Corte de Contas já ponderou, ainda, 
que a declaração do fabricante, apresentada pelo licitante, não impede que a 
contratada venha a utilizar produtos remanufaturados ou não licenciados no curso 
da execução contratual. 

  Para as considerações finais, relacionados ao princípio da isonomia, no qual 
estamos tratando, alguns julgados analisaram tal questão à Luz do Código de 
Defesa do Consumidor – CDC. O raciocínio utilizado é o seguinte: ao contratar bens 
e serviços como destinatária final, a Administração caracteriza-se como 
consumidora, beneficiando-se das proteções inerentes ao CDC. Esse Diploma, por 
sua vez, dita que o fornecedor e o fabricante são solidariamente responsáveis pelos 
produtos que disponibilizam. Desnecessária, portanto, a apresentação de carta de 
solidariedade, haja vista que a responsabilidade solidária já é imposta por força de 
Lei. 6 

  Assim, que tal documento fere o princípio da isonomia, a ampla 
competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa para o certame, causando 
assim, muita desvantagem ao órgão adquirente. 

 
5 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Processo TC nº 008.137/2015-3. Acórdão nº 1.805/2015 — Plenário. 
Relator: ministro-substituto Weder de Oliveira. Brasília, 22 de julho de 2015. Disponível em: 
<http://portal.tcu.gov.br/>. Acesso em: 01 jul. 2016. Nesse sentido: Decisão nº 486/2000 e acórdãos nos 
808/2003, 423/2007, 1.729/2008 e 2.056/2008, do Plenário. 
6 Tribunal de Contas da União. Processo nº 016.501/2003-0. Acórdão nº 1.670/2003-Plenário. Relator: 
ministro Lincoln Magalhães da Rocha. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/>. Acesso em: 01 jul. 2016. 
O TCU baliza seu entendimento na análise conjunta dos arts. 2º, 3º e 18 do Código de Defesa do Consumidor 
e dos arts. 15, III e 54 da Lei nº 8.666/1993. 
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IV – DO DIREITO PLENO AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO 
ADMINISTRATIVO 

4.1. Da Legitimidade para contrarrazoar 

  Preliminarmente, veja-se que a vencedora do certame tem legitimidade para 
contrarrazoar o recurso administrativo apresentado pela empresa recorrente, na 
condição de licitante que foi DEVIDAMENTE HABILITADA no certame, por ter 
atendido todas as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. 

  Cumpre destacar que a empresa controrrazoante é pessoa jurídica de direito 
privado, possui grande credibilidade no ramo de vendas de bens requeridos no 
edital, trabalha a 40 (quarenta) anos no mercado de Porto Velho, não tendo 
nenhuma conduta que a desabone. 

  Portanto, a CONTRARRAZOANTE é uma empresa séria, que, buscando uma 
participação idônea no certame, preparou sua documentação e proposta em 
rigorosa conformidade com as exigências do edital e na legislação, provando sua 
plena qualificação para esse certame, conforme exigido pelo edital, tendo sido, 
portanto, considerada habilitada. 

  Diante do exposto e, buscando atender a celeridade e eficiência na 
Administração Pública, o Presidente da Comissão, amparado na legislação 
aplicável, e em princípios basilares da licitação, deve sustentar a DECISÃO da 
comissão de licitação, na qual declarou vencedora  a empresa HELENMAQ 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, razão pela qual, requeremos a improcedência 
total do recurso apresentado. 

  Isto porque, se por um lado observa-se respeito ao direito ao recurso como 
espécie do gênero direito de petição, por outro, necessário destacar-se a técnica 
segundo a qual o mesmo fora apresentado. Isto porque, os argumentos declinados 
pela Recorrente são exclusivamente discricionários e protelatórios, sem nenhum 
respaldo legal a amparar os fundamentos apresentados. Aliás, sem fundamento 
algum. 

V – DO PEDIDO 

  Diante ao exposto, tendo em vista que a contrarrazoante atendeu a todos os 
requisitos exigidos no Edital de Licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 
019/2021, ante aos fatos narrados e as razões de direito aduzidas na presente 
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peça, REQUER que seja conhecida a presente CONTRARRAZÃO e declarada a total 
improcedência do Recurso, através do indeferimento do pleito da empresa 
recorrente, por ausência de fundamentação legal ou jurídica que possa conduzir a 
reforma da decisão proferida pelo Presidente da Comissão de Licitação. 

  Assim posto, requer-se seja mantida a decisão que houve por bem declarar a 
a empresa HELENMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COMO VENCEDORA no 
certame, por  atender expressamente as exigências do edital e da legislação, em 
atendimento ao disposto no artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93. 

  Em caso de prosperar outro entendimento por parte deste Digno Presidente 
da Comissão de Licitação, requer seja o presente encaminhado à apreciação da 
autoridade superior do órgão licitante, para que, em última análise, decida sobre 
seu mérito, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei Federal n° 8666/93. 

  Sejam providas, em todos os seus termos, a presente contrarrazão, e por isso 
mesmo atendidos os seus pedidos, como forma de imposição e prevalência da lei, 
da doutrina e dos princípios da moralidade administrativa, a publicidade, a 
legalidade e a ampla defesa. 

  Nestes termos, pede deferimento. 

  Porto Velho, 16 de novembro de 2021.  
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