
 

 
 

 

Ilustríssimo senhor Pregoeiro da ALAP. 
 
A  
Assembleia Legislativa do Estado do Amapá – ALAP 
 
PREGÃO ELTRONICO Nº 014/2018-CPL/ALAP 
Processo Administrativo Nº 0603/2018 – PRES/ALAP 
 
ASSUNTO: CONTRARAZOES AO PEDIDO DE RECURSO DA EMPRESA J. B. FEITOSA – ME. 
 

A EMPRESA G. R. LOBATO – ME, Inscrita no CNPJ nº 31.734.960/0001-09, localizada na Avenida Decima Oitava, 
nº 1462, Bairro: Marabaixo III, assim qualificada. Vem, por meio de seus procuradores infra 
firmados, respeitosamente, apresentar as suas  

CONTRARRAZÕES 
 
em face do recurso interposto pela licitante J. B. FEITOSA – ME. 
  
Tratase de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por grupo, cujo objeto é: Aquisição 

de cadeiras presidente através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para aparelhamento do prédio Sede da Assembleia 
Legislativa do Amapá, conforme especificações técnicas e quantitativas estabelecidas no ANEXO I e II deste EDITAL” 

 
Iniciada a licitação, realizouse, no dia 04/01/2018, a sessão pública de abertura de propostas do Grupo 1.  
Aberta a sessão, a R.G. LOBATO – ME a, sagra-se vencedora, ao apresentar a menor proposta no valor Total 

de R$ 34.096,00 (TRINTA E QUATRO MIL E NOVENTA E SEIS REAIS). 
 
Ultrapassada  esta  fase,  iniciou-se  a  fase  de  habilitação  da  licitante  exitosa.  A  Recorrida  apresentou 

documentação  de  habilitação  técnica  farta  e  idônea,  que  comprovava  a  sua  qualificação,  sendo  por 
consequência habilitada no certame. 

 

Entretanto, a licitante Apecê, ora recorrente, insurgiuse contra a decisão administrativa, alegando que a 

recorrida deveria  ser  inabilitada,  em  razão  de  um  suposto  não  atendimento  do  item  11.2.2 do  termo de 

referência, do item 3.1.2 – da regularidade fiscal e do item 13.1.3 – da qualificação técnica ambos do edital.  

 

Contudo, as alegações levantadas pela Recorrente não devem prosperar, uma vez que atendeu a todos os itens 

do edital de licitação, motivo pelo qual a Recorrida – firme em suas convicções – passa a expor as suas contrarrazões. 

RAZOES DE DIREITO 

HABILITAÇÃO FISCAL 

A Recorrente busca apenas tumultuar o procedimento licitatório por meio de argumentos as quais tem 

conhecimento de que não prevalecem, seja no TCU, no Judiciário ou na doutrina. 

 

O fato de a Recorrida não ter impugnado o edital EM NADA INTERFERE NESTA FASE DO PROCESSO. 

Tratase de um argumento vazio da Recorrente e sem quaisquer utilidades. Isto porque a Recorrida não está 

questionando  o  edital  de  licitação.  Se  houvesse  algum  inconformismo  com  o  instrumento convocatório   

 



 

 

 

 

certamente  a  Recorrida  impugnaria  o  edital.  Não  impugnou  porque  confiante  em  sua 

capacidade técnica e porque o edital não contém qualquer ilegalidade. 

 

Sobre o item 11.2.2 – apresentação de catálogo: 

O referido catalogo com as especificações técnicas foram encaminhado dentro do prazo ao senhor pregoeiro. 

(em anexo). 

 

Sobre o item 3.1.2 – Da Regularidade Fiscal:  

A recorrente em seu pedido de recurso já menciona o CNAE nº 47.89-0-07,  - comercio varejista de equipamentos 

para escritório, a recorrente mostra um profundo desconhecimento da Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas, mostrando que o real objetivo do pedido de recurso é apenas prejudicar o andamento do processo. 

 

A recorrente, em suma, aduz que a recorrida não atendeu as exigências insculpidas no instrumento convocatório, 

especialmente aquela SUPOSTAMENTE, detalhada no subitem 3.1.2 – E o fez ao fundamento de que o CNPJ da recorrida 

não contemplariam o objeto licitado ou não fariam menção expressa “fornecimento de moveis”. Com efeito, do ponto 

de visto técnico-juridico a recorrente esta em ultima analise invocando o chamado PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DAS SOCIEDADES EMPRESARIAS, segundo o qual o exercício de empresa esta limitado ao 

que consta expressamente no CNPJ. 

Contudo, em PRIMEIRO LUGAR, conforme ensina MARÇAL Justen Filho, averbe-se que no pais “não vigora o 

chamado ‘PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE’ da personalidade jurídica das pessoas jurídicas. Este princípio restringe a 

possibilidade jurídica da atuação das pessoas jurídicas aos limites do seu objeto social. Dito princípio vigorou nos 

primeiros tempos, quando as sociedades privadas passaram a receber personalidade autônoma. No final do século XVIII 

e início do século XIX, as sociedades particulares recebiam personalidade jurídica como modalidade de privilegio 

atribuído pela coroa. O ato real que concedia a personalidade jurídica delimitava a extensão da existência da pessoa 

jurídica. Assim, por exemplo, pessoa jurídica que recebia privilegio para negociar café não podia praticar atos de 

comercio de carne. Ao ultrapassar os limites fixados nesse ato de outorga de personalidade, caracterizava ato ultra 

vires, invalido automático e independente de qualquer outro vicio” (JUSTEN FILHO, Marçal, comentários a lei de licitação 

e contratos administrativos, 16. Ed são Paulo: revistas dos tribunais, 2014. P. 553) 

E o festejado autor, após aprofundar o histórico do tema, conclui que “FIXAÇÃO DO OBJETO SOCIAL, destina-se, 

tão somente, a produzir efeitos de fiscalização da atividade dos administradores da sociedade. Os sócios podem 

pretender que os administradores sejam responsabilizados quando aplicarem o patrimônio social em atividades fora do 

objeto social” (ob. Citada, p. 553). 

Nesta marcha de batida, “ O PROBLEMA DO OBJETO SOCIAL COMPATÍVEL COM A NATUREZA DA ATIVIDADE 

PREVISTA NO CONTRATO RELACIONA-SE COM A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. SE UMA PESSOA JURÍDICA APRESENTA 

EXPERIENCIA ADEQUADA E SUFICIENTE PARA O DESEMPENHO DE CERTA ATIVIDADE, A AUSÊNCIA DE PREVISÃO DESTA  

 



 

 

 

MESMA ATIVIDADE EM SEU OBJETO SOCIAL NÃO PODERIA SER EMPECILHO A SUA HABILITAÇÃO. IMPEDIMENTO 

EXISTIRIA APENAS QUANDO UMA LEI ESPECIFICA EXIGE QUE O DESEMPENHO DA ATIVIDADE DETERMINADA FOSSE 

PRIVADO DE ALGUMA CATEGORIA DE SOCIEDADE. POR EXEMPLO, ATIVIDADE ADVOCATÍCIA É PRIVADA DE ADVOGADOS 

ESCRITOS NA OAB. (...)” (ob. Citada, p. 554). 

Nessa linha, é forçoso concluir que a recorrente invocou princípio jurídico anacrônico e que não se aplica ao 

sistema jurídico pátrio. 

Ademais, em segundo lugar, vale dizer que o CNPJ, deve ser analisado tão-só para se avaliar a habilitação jurídica 

de eventual licitante, nos moldes dos requisitos do artigo 28 da lei federal nº 8.666/93, os quais são específicos e 

taxativos, limitando-se a constituição e ao registro da empresa licitante, nos termos ali previstos. 

Enfim, para efeito de habilitação jurídica revela-se necessário apenas exibir o ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações acompanhados de documentos de eleição de seus administradores (artigo 28, III, da lei federal nº8.666/93), NADA 

MAIS. 

Já, em terceiro lugar, no tocante a habilitação técnica prestigiando-se a determinação constitucional no sentido 

de que só se deve impor prova “qualificação técnica e econômica indispensáveis a garantia do comprimento das 

obrigações” (artigo. 37, XXI), a lei federal nº 8.666/93, trata-se da matéria da forma seguinte:  

 

Artigo  30. A documentação relativa a qualificação técnica LIMITA-SE-Á A:  

I – registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II – comprovação de aptidão para DESEMPENHO DE ATIVIDADE PERTINENTE E 

COMPATÍVEL EM CARACTERÍSTICAS E QUANTIDADE E PRAZOS COM O OBJETO 

DA LICITAÇÃO, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 

técnico adequado e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 

como da qualificação de cada 1 dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizara pelos trabalhos; 

III – comprovação, fornecida por órgão licitante que recebeu os documentos, 

e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e 

condições locais para cumprimento da obrigações do objeto da licitação; 

IV – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for 

o caso. 

 

Ou seja, o contrato social e o código do CNAE, inscrito em cartão de CNPJ não se prestam para provar a 

habilitação técnica de nenhum licitante, pelo que a legislação é preclara ao estatuir que a prova de aptidão técnica para 

o desempenho do objeto licitado deve ser feita via exibição de atestado.  

Mesmo por que o contrato social e o cartão de CNPJ, por si só, não demonstram o desempenho de nenhuma 

atividade. Trata-se a baila:  

 



 

 

 

A exigência de que o objeto licitado conste expressamente no contrato da 

empresa, não vem amparada por lei, ferindo direito liquido e certo da 

impetrante de participar do certame licitatório. (TJMG – APELAÇÃO CIVIL Nº 

000.314.874-9/00 RELATOR DESEMBARGADOR ANTONIO CARLOS CRUVINEL. 

JUGADO EM 22/04/2003) 

 

1 – A QUALIFICAÇÃO TECNICA depende de comprovação documental da 

idoneidade para a execução do objeto do contrato licitado, mediante a 

demonstração de experiencia anterior de contrato similar. 

2- caso em que a mera analise do objeto social da empresa licitante não 

justifica sua inabilitação, porque demonstrada a prestação anterior de 

serviços similares, nos termos do artigo 30, II, da lei 8.666/93. (TJRS – AGRAVO 

DE instrumento nº70033139700, segunda câmara civil, Denise Oliveira Cezar. 

Julgado em 26/05/2010) 

Se uma pessoa jurídica apresenta experiencia adequada e suficiente para o 

desempenho de certa atividade, a ausência de previsão dessa mesma 

atividade em seu CNPJ, não poderia ser empecilho a sua habilitação. (...) (TJRS 

– agravo de instrumento n, 1ª câmara civil, Carlos Roberto Lofego Canibal, 

julgado em 31/05/2006.  

Pela eventualidade e quando muito, a única interpretação razoável sobre a tese levantada pela recorrente seria 

no sentido de que para o fim de prova de habilitação técnica haver-se-ia de ter COMPATIBILIDADE, entre as atividades 

constantes do CNPJ da licitante e o objeto do certame licitatório. 

E a expressão “compatibilidade” não se confunde com “identidade”. Ou seja, qualquer sociedade empresaria 

que não ostente atividade obviamente incompatível com o objeto licitado pode participar de concorrência. 

Enfim, ressalvo os casos em que a atividade está restrita a determinadas categorias, na forma prevista em lei, ou 

ainda quando a natureza jurídica da empresa é incompatível com a prestação do serviço ou com o fornecimento do 

objeto do certame, não há impedimento para a participação de empresa apita a executar o contrato, embora seu objeto 

social não contemple atividade exatamente idêntica a atividade licitada. 

Tanto que o artigo 30, II, da lei nº  8.666/93 preconiza que a prova de capacidade técnica deve-se ater a 

comprovação de experiencia quanto a execução do objeto “pertinente e compatível e características quantidades e 

prazos com  objeto da licitação, nada dispondo sobre a execução de serviços idênticos. 

Mas, o caso em espécie não comporta nem mesmo essa interpretação, isto porque para fins de prova de 

capacidade técnica o edital não contempla a existência da citada compatibilidade entre objeto social e objeto licitado. 

E, ora, nem os documentos de habitação nem as propostas podem ser apresentados em desconformidades com 

o objeto solicitado no instrumento convocatório, nem o julgamento do certame pode se realizar-se se não sob os 

critérios nele divulgados. 

 



 

 

 

Portanto a vinculação ao instrumento convocatório sugere, quando nada, que não se exija da recorrida nenhuma 

prova de sua capacidade técnica que não seja prevista em instrumento convocatório. 

E por fim, o atestado emitido pela empresa ARANHA DESIGNER COMUNICAÇÃO VISUAL, comprova, 

SOBERJAMENTE, a capacidade técnica da recorrida. 

DA HISTORIA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DENOMINADO PREGÃO 

O pregão acaba de completar 10 anos e revolucionou a forma como os órgãos públicos fazem suas compras. 

Nesse período, o Brasil se tornou um dos países mais evoluídos em termos de compras públicas, e nossos Municípios 

tiveram papel determinante nessa história. O pregão trouxe melhoria para o processo de aquisição de bens e serviços 

comuns, por meio da simplificação de procedimentos e de redução de prazos. O resultado, além da agilidade no 

processo de compras, está na economia que é realizada pelos órgãos públicos, uma vez que o pregão é a forma mais 

eficiente para a redução dos valores durante a licitação. O primeiro passo para a formalização do processo de compras 

públicas no Brasil aconteceu com o surgimento do Decreto-Lei no 200/1967, que trouxe a estruturação dos primeiros 

procedimentos. Importantes ajustes foram feitos pela Constituição Federal de 1988 e, principalmente, pela Lei no 

8.666/1993, que definiu as regras gerais para licitações e contratos. Até que, no ano 2000, por meio da Medida 

Provisória no 2.026/2000, foi criada a figura jurídica do pregão. Uma inovação total para as licitações, mas que só 

poderia ser utilizada pela União. 

A CNM teve atuação destacada na aprovação da Lei no 10.520/2002, que ampliou para Estados e Municípios o 

uso do pregão como modalidade de licitação.  

Via de consequência lógica, percebe-se apenas que a recorrente pretende tumultuar o certame, objetivando 

adjudicar o objeto em prejuízo ao orçamento desta instituição, es que não logrou oferecer a melhor proposta. 

 

Da conclusão  

 

Pelo exposto, o desprovimento do apelo administrativo em tela se revela imperioso.  

 

 

 
Macapá, 10 de Janeiro de 2019 

 
 
 
 
 
 

Greyceane Rodrigues Lobato 
Diretora Executiva 

RG 245416 CPF 757.018.202-20 
 
 

 


