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À  COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

 

Att: ILMO. SR. PREGOEIRO ROBERTO LAUAR CAMARA E EQUIPE DE APOIO 

 

Ref. Processual: 

Processo Administrativo N°. 04-000.009/22-14 

Pregão Eletrônico Nº 001/2022 

 

ONLINE TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 

07.520.800/0001-82, com sede na Rua Laudelina Carneiro, 143, Bairro Enseada das 

Garças, CEP: 31.370-260, Belo Horizonte/MG, por seu representante legal infra-

assinado, vem respeitosamente à vossa presença, apresentar  

 

 

CONTRARAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

interposto pela empresa recorrente IPQ TECNOLOGIA LTDA, em face da decisão 

que declarou a recorrida vencedora, pelos fatos e motivos a seguir expostos.  

 

 

1 - TEMPESTIVIDADE  

 

Nos termos do item 14.2 do edital, os licitantes ficarão automaticamente 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias (03 dias), que 

começarão a ser contados do término do prazo do recorrente. 

 

Portanto, a presente contrarrazões é tempestiva. 

  

 

2 - DA FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Trata-se de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico número 

001/2022, do tipo menor preço apurado por lote, cujo o objeto é o lote 02: 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA PARA 

EXECUÇÃO DE EXPANSÕES DA REDE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO O 

FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E ATUALIZAÇÃO DA 
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DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. A EXPANSÃO ESTIMADA DA REDE DE FIBRA 

ÓPTICA SERÁ DE ATÉ 735 QUILÔMETROS. 

 

Preliminarmente cumpre ressaltar que a licitante inclinou-se a 

participar do presente certame com a mais observância das exigências editalícias, lei, 

doutrina e jurisprudência. 

 

Destaca-se também a lisura e seriedade com que o pregão em 

referência foi conduzido e julgado, finalizando com a classificação em primeiro lugar 

da RECORRIDA, que ofertou o menor preço, TENDO SIDO LEGALMENTE 

DECLARADO VENCEDORA. 

 

Ao contrário das alegações da recorrente, toda documentação 

solicitada foi devidamente juntada, conferida sua autenticidade e validada pela 

Comissão de Licitação, e, pelo pregoeiro deste certame. 

 

Porém, a empresa IPQ TECNOLOGIA LTDA, que não atendeu os 

requisitos de menor preço conforme previsto em Edital, interpôs recurso 

administrativo meramente protelatório, sem qualquer fundamento amparado por 

lei, doutrina e jurisprudência,  retardando assim o processo licitatório, ferindo de 

morte os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, economicidade, 

celeridade, supremacia do interesse público, legitimidade ou veracidade, 

autotutela, razoabilidade, proporcionalidade, igualdade, segurança jurídica e devido 

processo legal. 

 

Dessa forma, o ilustre Pregoeiro e essa digna Comissão de Licitação 

entendeu por bem habilitar a recorrida. 

 

A decisão que julgou habilitada/vencedora a recorrida não merece 

reforma, pois, não assiste razão a recorrente pelos motivos fáticos, jurídicos, 

jurisprudenciais e doutrinários abaixo: 
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DAS RAZÕES DE CONTRARAZÕES  

 

A cláusula 10.1.1.3.1, assim dispõe: 

 

“10.1.1.3.1. Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

10.1.1.3.1.2. Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial, o 

Balanço de Abertura e a Demonstração Contábil do Resultado do último exercício 

social, assim apresentados: 

a) Publicados em Diário Oficial ou jornal de grande circulação; ou 

b) Por fotocópia do livro Diário devidamente registrado/ autenticado na Junta 

Comercial ou órgão devidamente credenciado pela Junta Comercial do domicílio 

do Licitante, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou 

c) Na forma de escrituração contábil digital (ECD), instituída pela Instrução 

Normativa da RFB. 

10.1.1.3.1.3. O Balanço Patrimonial, o Balanço de Abertura e a Demonstração 

Contábil do Resultado do último exercício social deverão estar assinados por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrados no 

Conselho Regional de Contabilidade.” 

 

 

É cediço que o objetivo da licitação é propiciar que o maior número 

de licitantes participe do procedimento licitatório, no intuito de escolher a proposta 

mais vantajosa para administração. Como procedimento, desenvolve-se por meio 

de uma sucessão de atos, propiciando igual oportunidade a todos os interessados, 

prestigiando a eficiência e moralidade nos negócios administrativos. 

 

O Edital, por sua vez, impõe exigências ao referido procedimento, que 

são inerentes à própria segurança do seu objeto, mormente aquelas que estabelecem 

a comprovação de capacidade técnica, financeira, econômica, regularidade fiscal, 

dentre outras. 

 

Ocorre que a Lei nº 8.666/93, ao instituir normas para as licitações, 

em seu artigo 31, determina a documentação que pode ser exigida para a 

comprovação da qualificação econômico-financeira das empresas licitantes, in verbis: 
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Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-

se-á a: 

 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado 

há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 

da pessoa física; 

 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o 

do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto 

da contratação. 

 

§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira 

do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja 

adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento 

anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. 

 

§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e 

serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência 

de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas 

no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação 

econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do 

contrato a ser ulteriormente celebrado. 

 

§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo 

anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 

apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data 

através de índices oficiais. 

 

§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo 

licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de 

disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido 

atualizado e sua capacidade de rotação. 

 

§ 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma 

objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente 

justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao 

certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente 
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adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento 

das obrigações decorrentes da licitação." 

 

 

Observa-se que, há exigência, como documentação de habilitação, 

de cópia do termo de abertura e de encerramento do livro diário, devidamente 

autenticado pela junta comercial da sede ou domicílio da licitante. 

 

Com efeito, não se desconhece que o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório é de extrema relevância, na medida em que vincula não só 

a Administração Pública, mas também os administrados às regras nele estipuladas. 

 

No entanto, o referido princípio deve ser interpretado no sentido de 

resguardar o interesse público, no intuito de obtenção da proposta mais vantajosa, 

sem que as exigências não apresentem excesso de formalismo, restringindo a 

concorrência. 

 

A licitação tem por finalidade garantir a observância do princípio da 

isonomia e de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, conforme 

estabelece o artigo 3º da Lei 8.666/93. 

 

Dessa forma, é evidente que se caracteriza como procedimento 

formal, no entanto, a existência de formalidades e a observância ao princípio da 

vinculação ao edital não podem importar na imposição de formalismos exacerbados, 

já que o procedimento não se constitui em um fim em si mesmo, ao contrário, tem por 

escopo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, mas, ao mesmo 

tempo, busca propiciar a todos os interessados igual oportunidade de contratar com 

o Poder Público. 

 

A propósito, leciona Hely Lopes Meirelles: 

 

(...) o princípio do procedimento formal é o que impõe a vinculação da licitação às 

prescrições legais que a regem em todos os seus atos e fases. Essas prescrições 

decorrem não só da lei, mas também, do regulamento, do caderno de obrigações 

e até do próprio edital ou convite, que complementa as normas superiores, tendo 

em vista a licitação a que se refere (Lei nº 8.666/93, art. 4º). 
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Procedimento formal, entretanto, não se confunde com "formalismo" 

que se caracteriza por exigências inúteis e desnecessárias. Por isso mesmo, não se 

anula o procedimento diante de meras omissões ou irregularidades formais na 

documentação ou nas propostas desde que, por sua irrelevância, não causem 

prejuízo à Administração ou aos licitantes. A regra é a dominante nos processos 

judiciais: não se decreta a nulidade onde não houver dano para qualquer das partes 

- 'pas de nullité sans grief', como dizem os franceses.  

 

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência: 

 

TJMG 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA- HABILITAÇÃO EM 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - 

TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO 

DEVIDAMENTE AUTENTICADO PELA JUNTA COMERCIAL- 

DOCUMENTAÇÃO NÃO EXIGIDA NO ART. 31 DA LEI 8.666/93 - PRESENTES 

OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA- 

RECURSO DESPROVIDO. 

1- A documentação relativa à qualificação econômico-financeira dos 

licitantes, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.666/93, que institui normas para a 

licitação, limita-se à apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, de certidão negativa de falência ou 

concordata ou de execução patrimonial e à garantia. 

2- Vislumbrando-se que a exigência contida no edital do procedimento licitatório, 

quanto à apresentação de termo de abertura e de encerramento do livro diário, 

devidamente autenticado pela Junta Comercial, constitui formalidade que não se 

encontra prevista no art. 31 da Lei nº 8.666/93, e que a empresa recorrida 

apresentou documento que comprova, a princípio, a sua saúde financeira e 

patrimonial, deve ser mantida a r. decisão, eis que presentes os requisitos 

autorizadores da liminar deferida na origem. 

3- Recurso a que se nega provimento.  (TJMG -  Agravo de Instrumento-Cv  

1.0148.16.005659-1/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 02/05/2017, publicação da súmula em 12/05/2017) 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

LICITAÇÃO - PREGÃO - EMPRESA PEQUENO PORTE - EDITAL - EXIGÊNCIA - 

HABILITAÇÃO - BALANÇO PATRIMONIAL - RAZOABILIDADE. RECURSO DE 

APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I - A existência de formalidades e a 

observância ao princípio da vinculação ao edital no procedimento licitatório não 

podem importar na imposição de formalismos exacerbados, já que o procedimento 
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não se constitui um fim em si mesmo, ao contrário, tem por escopo selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração, mas, ao mesmo tempo, busca 

propiciar a todos os interessados igual oportunidade de contratar com o Poder 

Público. II - É requisito para habilitação de licitante, dentre outros, a comprovação 

de qualificação econômico-financeira da empresa, a qual pode ser demonstrada 

pela apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, relativo ao 

último exercício social previsto na lei de licitações. III - Configura excesso de 

formalismo a inabilitação da licitante cuja proposta foi a mais vantajosa para 

Administração em razão da apresentação 'incompleta' do balanço 

patrimonial, pois a ausência do 'termo de abertura' não é suficiente para 

macular o conteúdo do documento, devidamente chancelado pela Junta 

Comercial, autenticado no Cartório do 3º Ofício, assinado por contador e 

ratificado pelo sócio-gerente. (TJMG - Apelação Cível 1.0317.09.116126-3/001, 

Rel. Des. Bitencourt Marcondes, 8ª Câmara Cível, julgamento em 28/10/2010, DJE 

01/12/2010) 

 

 

TJSC 

 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICITAÇÃO. REQUISITO DE APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL. 

EXIGÊNCIA CONJUNTA DE TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE 

LIVRO DIÁRIO. DESNECESSIDADE. BALANÇO PATRIMONIAL QUE DETÉM 

AUTONOMIA. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA BEM 

DEMONSTRADA. EXCESSO DE FORMALISMO. PREVALÊNCIA DA 

RAZOABILIDADE. ORDEM MANTIDA.   APELAÇÃO E REEXAME 

DESPROVIDOS. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0027954-

84.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito 

Público, j. 08-08-2019). 

 

 

TJDF 

 

“EMENTA: ILEGALIDADE, INABILITAÇÃO, EMPRESA, LICITAÇÃO, 

ALEGAÇÃO, IRREGULARIDADE, ASSINATURA, ADMINISTRADOR, 

BALANÇO, ABERTURA, EXISTENCIA, AUTENTICAÇÃO, CONTADOR, 

RUBRICA, SOCIO, DIRETOR, CARACTERIZAÇÃO, EXCESSO, EXIGENCIA, 

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INOBSERVANCIA, VINCULAÇÃO, EDITAL. 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA EXCESSIVA. 

1. É excessiva a exigência feita pela administração pública de que, em 

procedimento licitatório, o balanço da empresa seja assinado pelo sócio-dirigente, 

quando a sua existência, validade e eficácia não foram desconstituídas, haja vista 

estar autenticado pelo contador e rubricado pelo referido sócio. 



 

 
 

Rua Laudelina Carneiro, 143, Bairro Enseada das Garças, CEP: 31.370-260 Belo Horizonte/MG 
 

2. Há violação ao princípio da estrita vinculação ao Edital, quando a administração 

cria nova exigência editalícia sem a observância do prescrito no § 4º, art. 21, da Lei 

nº 8.666/93. 

3. O procedimento licitatório há de ser o mais abrangente possível, a fim de 

possibilitar o maior número possível de concorrentes, tudo a possibilitar a escolha 

da proposta mais vantajosa. 

4. Não deve ser afastado candidato do certame licitatório, por meros detalhes 

formais. No particular, o ato administrativo deve ser vinculado ao princípio da 

razoabilidade, afastando-se de produzir efeitos sem caráter substancial. 

5. Segurança concedida. 

Por unanimidade, conceder a segurança. 

(MS nº: 5631/DF ; MANDADO DE SEGURANÇA, DJ :17/08/1998, Rel. Min. JOSÉ 

DELGADO, Órgão Julgador: S1 - primeira seção)” 

 

 

 

STJ 

 

(...) "3. Não se deve exigir excesso de formalidades capazes de afastar a real 

finalidade da licitação, ou seja, a escolha da melhor proposta para a 

Administração em prol dos administrados. 4. Recurso especial não provido." 

(STJ - REsp 1190793/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 24/08/2010). (Reexame Necessário n. 0301327-16.2015.8.24.0040, de 

Laguna, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, 19-06-2018). 

 

“EMENTA: ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - BALANÇO PATRIMONIAL COM 

ASSINATURA DE CONTABILISTA E RATIFICADO POR SOCIO-GERENTE - 

EFICACIA - ELIMINAÇÃO DE LICITANTE - IRREGULARIDADE - SEGURANÇA 

DEFERIDA. - NÃO E LICITO NEGAR-SE EFICACIA A BALANÇO ELABORADO 

POR PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE E RATIFICADO PELO SOCIO 

GERENTE DA EMPRESA LICITANTE. Decisão POR UNANIMIDADE, 

CONCEDER A SEGURANÇA. (MS 5595/DF MANDADO DE SEGURANÇA, DJ 

29/06/1998 Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS Orgão Julgador S1 - 

primeira seção)” 

 

 

Em resumo, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.666/93, não existe 

previsão de exigência de termo de abertura e de encerramento do livro diário, 

devidamente autenticado pela junta comercial, o que, a princípio, configura excesso 

de formalismo, tendo a empresa recorrida apresentado balanço patrimonial e 

comprovado, por ora, a qualificação econômica-financeira determinada no art. 31 do 

referido diploma legal. 
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Ressalta-se ainda que a empresa recorrida é optante pelo simples 

nacional, e, portanto, fica dispensada da escrituração contábil para fins 

tributários, exceto em situações excepcionais, a exemplo de distribuição de lucros aos 

sócios acima dos limites previsto no art. 15 da lei 9.249/1995, ou da manutenção de 

recursos no exterior na forma prevista no art. 1º da lei 11.371/2006.  

 

Desta forma, entendemos que a documentação anexada ao processo 

licitatório atende ao Edital, já que o balanço patrimonial e Demonstração contábil 

estão devidamente registrados na junta comercial, conforme determina o 

item 10.1.1.3.1.3. 

 

A par da discussão acerca das interpretações gramaticais que se 

possa conferir ao texto da referida cláusula do Edital, não há qualquer razoabilidade 

no argumento de que os Termos de Abertura e Encerramento tenham de acompanhar 

o Balanço Patrimonial. 

 

Ora, os Termos de Abertura e Encerramento são elementos que 

conferem autenticidade ao Livro Diário e não ao Balanço Patrimonial, que é 

inclusive demonstrativo que pode existir desvinculado do aludido livro. 

 

Exemplificando, nos termos do § 2º do art. 1.179 do Código Civil, as 

empresas de pequeno porte são dispensadas da forma ordinária de escrituração; 

mantêm, se não optantes do simples nacional, no máximo Livro-Caixa para 

escrituração das movimentações financeiras e bancárias (art. 26, § 2º, da Lei 

Complementar n. 123/06) - sendo que, nestes casos, o Balanço Patrimonial é 

apresentado até fora de Livro Diário. 

 

Importante ainda citar a Instrução Técnica Geral 2000, sobre 

escrituração contábil, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, com a 

seguinte exposição: 

 

A ITG (Instrução Técnica Geral) 2000 (R1) - ESCRITURAÇÃO 

CONTÁBIL: 

 

(...) 

 

9. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão, em 

forma não digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como: 
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a) serem encadernados; 

 

b) terem suas folhas numeradas sequencialmente; 

 

c) conterem termo de abertura e de encerramento assinados pelo titular ou 

representante legal da entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente 

habilitado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

Como se vê, os termos de abertura e encerramento são formalidade 

que reveste apenas os Livros Diário e Razão, sendo indispensáveis à comprovação 

da veracidade apenas destes. 

 

O Balanço Patrimonial, por sua vez, é demonstrativo contábil 

autônomo; não há razão em estender a ele a formalidade, menos ainda quando 

o próprio edital dá a opção de apresentar o demonstrativo, o que presta para 

assegurar a autenticidade do documento. 

 

Assim é o entendimento do STJ: 

 

(...) "3. Não se deve exigir excesso de formalidades capazes de afastar a real 

finalidade da licitação, ou seja, a escolha da melhor proposta para a 

Administração em prol dos administrados. 4. Recurso especial não provido." 

(STJ - REsp 1190793/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 24/08/2010). (Reexame Necessário n. 0301327-16.2015.8.24.0040, de 

Laguna, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, 19-06-2018). 

 

Não há, portanto, razoabilidade na inabilitação da recorrida conforme 

quer a recorrente. 

 

Ademais, não prosperam as alegações da recorrente quanto aos 

fundamentos da decisão que desclassificou a recorrida no 1º lote, conforme 

orientações do TCU, a saber: 

 

 

“Estabeleça, nas licitações, onde o objeto seja dividido em lotes, os requisitos 

de habilitação econômico-financeira individualmente, e não em relação a 

todos os lotes, discriminando, no instrumento convocatório, critérios objetivos a 

serem observados, visando a assegurar que somente sejam adjudicados a uma 

mesma empresa os lotes para os quais apresente os requisitos necessários para 



 

 
 

Rua Laudelina Carneiro, 143, Bairro Enseada das Garças, CEP: 31.370-260 Belo Horizonte/MG 
 

garantir o cumprimento das obrigações contratuais assumidas. Acórdão 

1536/2008 Plenário” 

 

“Observe, nos certames em que o objeto for dividido em lotes, os requisitos de 

habilitação econômico-financeira sejam estabelecidos individualmente, e não 

em relação a todos os lotes, cumulativamente, para os quais a licitante formule 

propostas, reiterando que o estabelecimento de condições para a habilitação 

econômico-financeira visa a assegurar garantias mínimas de que a contratada 

cumprirá as obrigações advindas da avença. Acórdão 484/2007 Plenário” 

 

 

E por fim, percebe-se claramente que a recorrente tem total 

desconhecimento do presente certame e do Edital, o que torna seu recurso 

extremamente frágil. 

  

Por todo exposto, não há que se falar em desclassificação da 

recorrida deste certame, pois, cumpriu os todos requisitos do edital e seus anexos, 

restando desde já impugnadas as alegações recursais vez que desprovidas de 

fundamentos, devendo, portanto, ser negado provimento ao recurso interposto pela 

recorrente. 

 

 

DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, a recorrida requer o desprovimento do Recurso 

interposto, ante as razões insertas nestas contrarrazões, mantendo incólume a 

decisão que declarou a recorrida vencedora do certame. 

 

Nestes termos, Pede e espera deferimento. 
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