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METRÓPOLES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E 

GOVERNAMETAIS EIRELI ME ,  qualificada nos autos do 
processo em epígrafe, vem à presença de Vossa Senhoria, com 
fundamento no art. 4°, inciso XVIII, da Lei Federal 10.520/2002, 
apresentar suas CONTRARRAZÕES ao recurso administrativo 
interposto pela empresa CONSULT AUDITORES 

INDEPENDENTES ,  o que faz pelos motivos de fato e de direito 
a seguir delineados: 

 
I.  DAS  ALEGAÇÕES  DA  RECORRENTE    

 
Em resumo, a empresa Recorrente alega: 
 



 

 

a.  Que a Empresa Recorr ida deixou de atender os requis itos da 
Lei 13.303/2016, por,  supostamente ,  não possuir  cadastro na 
Comissão de Valores Mobil iár ios ;  
 
b.  Que a profiss ional  Fábia  Marques Braga não possui registro 
no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) .  

 
No entanto, as teses recursais aventadas não merecem 

prosperar, uma vez que foram atendidos todos os requisitos de 
classificação/habilitação previstos no Edital em comento. 

 
Assim, os atos processuais praticados por Vossa 

Senhoria, bem como pela Equipe de Apoio, estiveram em 

estrita observância aos Princípios da LEGALIDADE,  

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO e demais 

mandamentos elencados no art. 3° da Lei Federal 8.666/93 .   

 
Por esses motivos, as razões recursais articuladas pela 

Recorrente carecem de elementos hábeis ao atendimento do pleito 
recursal de desclassificação e inabilitação da Recorrida no Pregão 
Eletrônico 021/2017 do SENAC. 
 

II.  —  PRELIMINARMENTE 

 

Antes de adentrar no mérito das razões recursais, há 
que se analisar, preliminarmente, algumas questões que impede o 
RECEBIMENTO do recurso administrativo interposto pela 
CONSULT AUDITORES INDEPENDENTES ,  especialmente 
quando relata supostos descumprimentos editalícios 

praticados pela Recorrente. 
 



 

 

II.1.  —  A  EXISTÊNCIA  DE  PRECLUSÃO  

LÓGICA  E  CONSUMATIVA  DAS  MATÉRIAS  

RECURSAIS 

 

O doutrinador Jacoby Fernandes, com base em 
posição doutrinária no mesmo sentido, afirma que a COISA 

JULGADA ADMINISTRATIVA ocorre quando não há mais 
possibilidade de reforma da decisão em âmbito administrativo.  

 
O Superior Tribunal de Justiça reconhece a sua 

existência, como demonstram as ementas de diversos julgados, 
exemplificados: RMS 19309/MG, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, publicado em 25/3/2008 e AgRg na MC 
14456/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, publicado em 
22/9/2008.  

 
O Supremo Tribunal Federal também entende o tema 

da mesma maneira, de acordo com o RE 578248 AgR/SE, Rel.  Min. 
Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 19/10/2010.  

 

No caso em apreço, verifica-se que a Recorrente 

quedou-se inerte contra as supostas inconformidades descritas 

em suas razões de recurso. Destarte, suas razões sequer merecem 
ser conhecidas pelo Pregoeiro, tampouco pela Autoridade superior. 

 
Nesse sentido, versa a doutrina de Joel de Menezes 

Niebuhr:  
 

“Os licitantes devem declinar,  já  na própria sessão, os motivos 
dos respectivos recursos.  Dessa sorte,  aos l icitantes é vedado 
manifestar a intenção de recorrer somente para garantir- lhes 
o direito a disponibilidade do prazo, porquanto lhes é 



 

 

obrigatório apresentar os motivos dos futuros recursos. E,  por 
dedução lógica,  os l icitantes não podem, posteriormente,  
apresentar recursos com motivos estranhos aos declarados na 
sessão. Se o fizerem, os recursos não devem ser conhecidos.  
Obviamente ,  o l ici tante não precisa tecer deta lhes de seu recurso, 
o que será feito poster iormente,  mediante a apresentação das 
razões por  escr ito.  Contudo,  terá que, na mais  tênue h ipótese,  
del inear seus  fundamentos.  (Pregão Presencial  e  Eletrônico / Joel  
de Menezes Niebuhr ,  5 ed. rev.  Atual .  E ampl.  Cur it iba:  Zêni te,  
2008, p.  274)” 

 

Sobreleva destacar que, no caso em apreço, houve o 
fenômeno da PRECLUSÃO LÓGICA e CONSUMATIVA das matérias que 
não foram objetos de motivação na sessão pública do certame. 

 
Sobre o tema, leciona Ovídio A. Batista da Silva, in 

verbis: 
 
"Diz-se preclusão,  no campo da teoria dos prazos 
processuais,  a impossibilidade em que se encontra a parte de 
praticar determinado ato processual em virtude de se haver 
esgotado o momento adequado para fazê-lo. Preclusão (do 
latim praecludere,  fechar,  cerrar,  impedir) é,  em última 
análise, a perda de uma faculdade processual,  ou a extinção 
do direito que a parte tivera de real izar o ato, ou de exigir  
determinada providência judicial."   
(Curso de Processo Civ i l ,  vol .  1,  4ª  ed. ,  pág. 209)  

 

Nessa senda, colacionam-se os ensinamentos de 
Nelson Nery Júnior, que expõem com propriedade a definição de 
PRECLUSÃO CONSUMATIVA :  

 
“Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da 
faculdade de prat icar  o ato processual decorre do fato de já 
haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é,  de o ato já 
haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo."  
(NERY JÚNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria  de Andrade.  Código 
de processo c ivi l  comentado e legis lação extravagante,  9.  ed.  rev .  
ampl.  e atual ,  São Paulo: Revista dos Tribunais ,  2006, p .  388)  

 



 

 

Como consectário, pelo fato de ter ocorrido a 

preclusão quanto às matérias apresentadas pela empresa 

Recorrente, suas razões de recurso não devem ser conhecidas. 

 

III. DO DIREITO 

 

III.A. DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO E DA NÃO EXIGÊNCIA EM 

EDITAL DE REGISTRO DA EMPRESA 

RECORRIDA NA CVM 

 
Superada a preliminar, o que não se espera nem 

acredita, necessário esclarecer que a Empresa Recorrida não 
descumpriu nenhuma cláusula do edital. À vista disso, pautado no 
princípio da vinculação às regras previamente estabelecidas no 
edital da licitação em comento, não pode a Empresa Recorrente 

requerer a desclassificação/inabilitação da Recorrida pela não 

apresentação de documento que sequer fez parte do conjunto 

normativo do PREGÃO ELETRÔNICO  n° 003/2021.  

 
No caso dos autos, Senhor Pregoeiro, a Recorrida 

cumpriu todas as exigências constantes no edital da licitação em 
comento, em razão do que não há qualquer motivo para ser 
desclassificada ou inabilitada.  

 
Não há qualquer motivo para alterar a decisão já 

tomada, acertadamente, por Vossa Senhoria e que respeita todos os 
princípios basilares dos certames licitatórios. 

 



 

 

Ante todo o exposto, evidencia-se que a classificação 

e habilitação da empresa Recorrida atendem plenamente aos 
requisitos do Edital. 

 
III.b. DA MÁ-FÉ DA RECORRENTE E DA NÃO 

EXIGÊNCIA EM EDITAL DE CADASTRO NO 

CNAI 

 
Cumpre esclarecer, inicialmente, que EM MOMENTO 

ALGUM a cláusula do edital relacionada a qualificação técnica exigiu 
da Recorrida a apresentação de registro dos profissionais no CNAI. 

 
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.  

 

A Administração, segundo dispõe o Art. 30 da Lei nº 
8666/93, é facultada a solicitação de atestados de capacidade 
técnica, limitados à comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, o que significa dizer que, limita a 
amplitude do que pode ser solicitado dos licitantes como quesito 
habilitatório, ou seja, a Administração pode exigir, como 
efetivamente o fez, o que atende de forma rigorosa a legalidade e 
contempla o princípio que impõe a Administração PRESERVAR 

A ISONOMIA E ESTIMULAR A MAIOR 

COMPETITIVIDADE POSSÍVEL SEGUNDO OS DITAMES 

DO ART. 3º DA LEI 8.666/93.  

 



 

 

A Administração Pública, sob o manto da 

discricionariedade, visando ao atendimento de suas necessidades 
por bens e serviços, em face do regramento constitucional do art. 
37/CF, limitaou suas exigências, compatibilizando-as com o 
mínimo de segurança, e deverá evitar formalidades excessivas e 
desnecessárias quanto à qualificação técnica, de maneira que não se 
restrinja a liberdade de qualquer interessado em participar do 
certame.  

 
Ademais, segundo o inciso I, § 1º do artigo 3º da Lei 

8.666/93, é vedado aos agentes públicos “admitir, previr, incluir ou 

tolerar, nos atos de convocação, clausulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferencias ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicil io dos li citantes, ou 

de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o especif ico 

objeto do contrato”.  
 

Frisamos que a exigência da qualificação técnica 
exposta no edital tem por finalidade assegurar a adequada execução 
do contrato e é requisito objetivo, logo, os atestados similares ao 
objeto da licitação retrata a necessidade atual e é pertinente e 
compatível ao objeto e foi atendido na integra pela Recorrida, e 
permitiu que uma maior gama de empresas participasse do pregão, 
aumentando a concorrência no certame, eis que essa é a finalidade 
de uma licitação pública.  

 
Ainda em relação aos apontamentos não previstos 

no edital pela Recorrente, registra-se que a mesma não 

impugnou os termos do Edital, concordando plenamente com 



 

 

os requisitos de habilitação e qualificação técnica ali 

expostos.  

 
Após a convalidação do instrumento convocatório 

todos os participantes e o pregoeiro estão vinculados àquelas 
exigências, NÃO SENDO POSSÍVEL INCLUSÃO DE 
EXIGÊNCIAS POSTERIORES, sob pena de infringir princípios 
basilares do procedimento licitatório, pois a lei não permite tal 
interpretação com base no §4º do art. 21 da Lei de Licitações, a 
qual somente prevê a possibilidade de alteração aos termos do 
edital, seguindo-se os seguintes parâmetros:  

 
“Art.21. . .   
§ 4º Qualquer modif icação no edita l exige divulgação pela 
mesma forma que se deu o texto original ,  reabrindo-se o 
prazo inic ialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.” 
 
 A vinculação aos princípios da Legalidade, assim 

entendido pela doutrina, A legalidade, como princípio de 
administração, (Const. Rep., art.37, caput), significa que o 
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, 

sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e 
deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato 
inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, 
conforme o caso.  

 
III.C —  A COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DA 
RECORRIDA EM GERIR MÃO-DE-OBRA À 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
 



 

 

Ainda sobre a comprovação de qualificação técnica da 
Recorrida, impende o registro de que ela possui bastante 
experiência em gerir mão-de-obra destinada à Administração. 

 
À vista disso, elucida-se que há recente 

pronunciamento do Tribunal de Contas da União no sentido de que 
qualificação técnica operacional dos certames deve corresponder à 
capacidade da licitante em gerir mão-de-obra, e não a sua aptidão 
relativa a determinadas atividades. 

 
Frisa-se o posicionamento recentemente endossado 

pelo TCU, no Acórdão n.º 1214/2013-TCU-Plenário, ipsis l it teris:  
 
“TC 006.156/2011-8 -  Natureza:  Representação.  Órgão: 
Secretaria  de Logíst ica e  Tecnologia  da Informação do 
Ministér io do Planejamento (SLTI/MP).  
[ . . . ]  
114. O que importa é perceber que a habilidade das 
contratadas na gestão da mão de obra, nesses casos, é 
realmente muito mais relevante para a Administração do 
que a aptidão técnica para a execução dos serviços, 
inclusive porque estes apresentam normalmente pouca 
complexidade. Ou seja, nesses contratos,  dada a 
natureza dos serviços, interessa à Administração 
certificar-se de que a contratada é capaz de recrutar e 
manter pessoal capacitado e honrar os compromissos 
trabalhistas,  previdenciários e fiscais.  É situação muito 
diversa de um contrato que envolva complexidade 
técnica, como uma obra, ou de um contrato de 
fornecimento de bens, em que a capacidade pode ser 
medida tomando-se como referência a dimensão do 
objeto – que serve muito bem o parâmetro de 50% 
usualmente adotado.” 

 
Depreende-se, portanto, que o conteúdo dos 

atestados de capacidade técnica apresentados pela Recorrida, no 
que se refere à compatibilidade da prestação de serviços, deve se 
prestar à avaliação da habilidade da empresa METRÓPOLE na 



 

 

prestação de serviços e gestão de contratos administrativos, e não 
à avaliação da identidade técnica de execução destes. 

 
IV.  DOS  PEDIDOS 
 
EX  POSITIS ,  requer: 
 

(A) Seja acolhida a preliminar para que o recurso 
interposto pela Recorrente não seja recebido; 
 

(B) No mérito, que seja julgado totalmente improcedente 
o recurso administrativo interposto pela Empresa 
Recorrente, eis que desprovido de qualquer 
sustentáculo fático-jurídico; e 
 

(C) Caso Vossa Senhoria entenda de forma diversa, que 
os autos sejam encaminhados para Autoridade 
Competente para apreciação. 

 
Termos em que, 
Pede provimento. 
 
Brasília - DF, 20 de abril de 2021. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Fábia Marques Braga. 
CRC 013977/DF. 

Metrópole Soluções Governamentais. 

Responsável Técnica: Fábia Marques Braga – CRC 013977/DF – Auditora 
registrada no IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 
sob número 5217 – Auditora registada no CNAI – Cadastro Nacional de 
Auditores Independentes sob número 4497. 


