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A/C: Sra. GISELE FERREIRA DE SOUZA 
Pregoeira do Certame 
 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
Secretaria Municipal de Saúde 
Diretoria de Logística 
Gerência De Compras 
 
Objeto: Contratação de empresa para a manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e 
certificação em 17 (dezessete) capelas de fluxo laminar. 
Identificador Banco Do Brasil: 837807 
 
 
Assunto: CONTRARRAZÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 079/2020 
Processo Administrativo: 04.000.672.20.66 
 
A Ilustríssima Senhora Pregoeira, 
 
RMS Tecnologia Comercio e Serviços de Produtos Laboratoriais Ltda., inscrita no CNPJ 12.146.694/0001-59, 
Inscrição Estadual 79.240-761, com sede na Rua Manicária, 607 – Curicica, Rio de Janeiro, RJ, vem 
tempestivamente, apresentar suas CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto por F.F. 
CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA-EPP, no certame supracitado, mediante as razões de fato e de direito a seguir 
aduzidas: 
 
Assim, regularmente intimada, a RMS Tecnologia vem, tempestivamente, apresentar a presente peça de 
CONTRARRAZÕES, demonstrando o absoluto descabimento do recurso interposto. 
 
No mérito, alega, a RECORRENTE, que a RMS Tecnologia teria deixado de atender às exigências constantes do 
edital. Ocorre que, como se pode verificar da simples análise dos documentos apresentados no curso do 
procedimento licitatório, não assiste qualquer razão a recorrente, eis que os documentos exigidos foram 
regularmente entregues, em estrito cumprimento ao comando editalício.  
 
A – DA INDEVIDA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DA RMS 
As manifestações apresentadas pela RECORRENTE ratificam todo o procedimento realizado, onde está 
estabelecido no Edital que no prazo de mínimo de 2 (duas) horas, envie a proposta ajustada adequada ao último 
lance ofertado após a negociação realizada. Sendo o pedido de prorrogação de prazo solicitado e concedido 
pela pregoeira. Não havendo mais nada a relatar sobre este tema. 
 
B – DA NEGATIVA DE FALÊNCIA 
Mais uma vez as manifestações apresentadas pela RECORRENTE ratificam todo o procedimento ao reconhecer 
a apresentação do documento, atendendo a exigência do Edital. 
 
C – DA CERTIDÃO DO CREA 
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A RECORRENTE em sua busca por fundamentos para ludibriar a nobre Pregoeira, por puro inconformismo, 
registra em seu recurso manifestações e alegações inverídicas contra a habilitação desta CONTRARRAZOANTE. 
A intenção da RECORRENTE é procrastinar o regular andamento do processo licitatório em referência. A RMS 
Tecnologia está regularmente inscrita no CREA e possui todas as atividades técnicas regularmente registradas 
no Conselho cumprindo todas as obrigações junto ao mesmo em dia, estando habilitada tecnicamente para a 
prestação de serviços à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.  
 
D - DA VIOLAÇÃO À LEI COMPLEMENTAR 123/06 
A RECORREENTE Alega que há fortes indícios de que referida empresa não poderia se beneficiar das benesses 
da LC 123/06 e tenta impor suas manifestações de forma protelatória buscando em diversos temas buscar a 
inabilitação da RMS Tecnologia detentora da melhor proposta. 
 
Prossegue narrando, que o capital social da empresa RMS Tecnologia Comercio e Serviços de Produtos 
Laboratoriais Ltda e RMS SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD não ultrapassa o limite estabelecido para 
participar desse regime simplificado pois está dentro do limite de faturamento permitido mesmo somando 
faturamento das duas empresas. 
 
De outro norte, é cediço que não existe nenhuma vedação expressa na Lei de Licitações quanto à possibilidade 
de participarem empresas com sócio em comum, inclusive nem que pertençam a um mesmo grupo econômico.  
  
Visto que no Brasil, via de regra, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, sejam pessoa física ou 
outra pessoa jurídica. Cada parte dessa relação é titular de direitos e obrigações de forma independente.  
 
Entretanto, tais alegações não merecem prosperar, vez que totalmente infundadas. 
 
E – DA INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS LICITATÓRIOS 
Nesta manifestação a RECORRENTE não adiciona elementos a serem esclarecidos, somada as demais 
manifestações que buscam apenas o retardamento ao processo.  
 
 
Por tais razões elencadas acima (A,B,C,D e E), devem-se desconsiderar as afirmações da RECORRENTE. A vasta 
documentação apresentada pela CONTRARRAZOANTE, permitiu a Comissão de Licitação e Equipe Técnica 
verificar a comprovação do atendimento as condições estabelecidas pela Administração no edital. 
 
Portanto, deve ser julgado improcedente o pedido da RECORRENTE acerca da inabilitação desta 
CONTRARRAZOANTE, em virtude do atendimento aos ditames apresentados no Edital. 
 
Certo é que a licitante deverá comprovar capital social mínimo da contratação para fins de habilitação, 
conforme previsto no § 3º do art. 31 da Lei 8.666/93.  
  
Além disso, a comprovação do capital social deverá ser realizada através da Certidão Simplificada da Junta 
Comercial, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da 
lei, o que de total sorte fora cumprido pela recorrida.  
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Além disso, a alegação da recorrente contraria o princípio da proporcionalidade, posto que afastar uma licitante 
apenas pela existência de vício sanável, sem conferir prazo mínimo para que a irregularidade fosse suprida, 
configura excesso de formalismo.   
  
 Assim, o entendimento aqui manifestado, da necessidade de prevalecer à razoabilidade e o atingimento dos 
objetivos da licitação, em detrimento do formalismo excessivo, é corroborado pela jurisprudência dominante, 
senão vejamos:  
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
036/2016. FASE DE HABILITAÇÃO. NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO PELO EDITAL. 
FALHA SUPRIDA POSTERIORMENTE PELO PREGOEIRO. FINALIDADE DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO 
ATINGIDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO EXCESSO DE FORMALISMO. APEGO À FORMA E À 
FORMALIDADE QUE NÃO PODE INVIABILIZAR A LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 15804276 - Lapa 
- Rel.: Carlos Mansur Arida - Unânime - J. 13.12.2016).  
  
Destarte, evidenciando-se que a empresa recorrida apresenta as efetivas condições requeridas no edital 
quanto a sua regularidade econômico-financeira, e, considerando que o suposto defeito encontrado pela 
recorrente não é determinante para impor sua inabilitação, entende-se desarrazoado e ilegal seu alijamento 
do certame, devendo ser mantida a decisão que sagrou vencedora a recorrida.  
  
Ressalta-se, ainda, que a mera não coincidência do objeto do contrato social com o serviço a ser executado não 
é razão para sua inabilitação. Ou seja, não é necessário que o contrato social espelhe identicamente aquilo ou 
aquele serviço que será prestado pela vencedora do certame.  
  
Necessário é que o atestado de capacidade técnica demonstre que a ora recorrida tem plenas condições de 
realizar o serviço, bem como já possui experiência na realização do referido serviço.  
  
Vejamos o que diz nosso Sodalício Catarinense:  
  
Agravo de Instrumento n. 2014.006834-2, de Navegantes  
Relator: Des. Pedro Manoel Abreu  
 
Agravo de Instrumento. Administrativo. Licitação. Concorrência Pública. Serviços de manutenção e operação do 
sistema de rede de água tratada do município. Empresa desclassificada em face da suposta impertinência do 
contrato social com o objeto licitado. Ilegalidade do ato. O simples fato de o contrato social da empresa não 
coincidir precisamente com o objeto central da licitação não é motivo para a sua inabilitação. Apresentação de 
atestado de capacidade técnica firmado por pessoa física e não jurídica. Irrelevância. Empresa licitante que 
atingiu a finalidade visada pelo edital. Participação garantida nas demais fases do certame. Recurso provido.  
Verificado que a empresa licitante atingiu a finalidade visada pelos requisitos estabelecidos no edital, é de ser 
garantida a sua participação em todas as etapas do certame. '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 (STJ, MS n. 5.693/DFR, 
Min. Nilton Luiz Pereira)". (ACMS n. 2003.015947-9, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 19/04/2005). 
(TJSC, RN em MS n. 2009.071325-2, de Joaçaba. Rel. Des. Carlos Adilson Silva, julgado em 27/03/2012).  
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 2014.006834-2, da comarca de 
Navegantes (2ª Vara Cível), em que é agravante Sim Comercio e Serviços Ltda Me, e agravado Presidente da 
Comissão de Licitação do Município de Navegantes:  
 
A Terceira Câmara de Direito Público decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso. Custas legais.  
  
Do mesmo acórdão ainda se destaca:  
  
Todavia, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que "o edital de licitação não pode ser interpretado 
restritivamente, sob pena de impedir a escolha da proposta mais vantajosa à Administração Pública. Nesse 
sentido, as exigências consideradas irrelevantes podem ser abrandadas, de forma a propiciar a participação do 
maior número de concorrentes, sem que a prática configure ofensa ao princípio da vinculação do certame ao 
instrumento convocatório" (Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2010.005193-6, de Joinville, rel. Des. 
Luiz Cézar Medeiros, Terceira Câmara de Direito Público, j. 22.11.2011). Assim, embora o objeto descrito no 
contrato social da agravante não esteja em total consonância com aquilo que exige o edital, os atestados 
técnicos às fls. 152/188, dão conta que ela presta os serviços exigidos pelo certame, qual sejam: manutenção e 
operação do sistema de rede de água tratada. Nota-se, todavia, que os referidos atestados estão em nome 
engenheiro Juliano Montibeller, que possui contrato de prestação de serviços até o dia 5.12.2014 (fls. 189/191).  
  
E ainda, no mesmo sentido, colhe-se:  
  
ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPCIONISTA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA. INABILITAÇÃO 
DA EMPRESA IMPETRANTE POR IMPERTINÊNCIA DO CONTRATO SOCIAL COM O OBJETO LICITADO. ILEGALIDADE 
DO ATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA QUE PREVÊ, COMO UM DOS 
RAMOS DE SUA ATIVIDADE, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, O QUAL COMPREENDE O OBJETO DA 
LICITAÇÃO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. 
 
 Verificado que a empresa licitante atingiu a finalidade visada pelos requisitos estabelecidos no edital, é de ser 
garantida a sua participação em todas as etapas do certame. '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 (STJ, MS n. 5.693/DFR, 
Min. Nilton Luiz Pereira)". (ACMS n. 2003.015947-9, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 19/04/2005). 
(TJSC, RN em MS n. 2009.071325-2, de Joaçaba. Rel. Des. Carlos Adilson Silva, julgado em 27/03/2012).  
 
ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - DESCLASSIFICAÇÃO POR IMPERTINÊNCIA DO 
CONTRATO SOCIAL COM O OBJETO LICITADO (MÓVEIS SOB MEDIDA) - ILEGALIDADE DO ATO - ATESTADO 
APRESENTADO PELA LICITANTE QUE CONFIRMA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEMELHANTES AO OBJETO 
LICITADO, E QUE FORAM REALIZADOS COM BOM DESEMPENHO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - OFENSA 
AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM 
MANTIDA - FAZENDA PÚBLICA - CUSTAS - ISENÇÃO - LC N. 156/97 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.  
 
A lei de licitações não exige que no contrato social de uma empresa conste a descrição de todos os objetos por 
ela comercializados. Tal exigência somente é necessária para comparar o tipo de atividade comercial da 
empresa licitante com o objeto licitado, sendo irrelevante e descabida a exigência feita na espécie, além de não 
acarretar qualquer dano ou prejuízo à Administração Pública. Hipótese em que o atestado de qualificação 
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apresentado pela empresa licitante demonstrou a prestação de serviços que possuem absoluta semelhança com 
o objeto licitado, e que foram realizados com bom desempenho. "A autoridade impetrada está exonerada da 
responsabilidade pelo pagamento das custas processuais a teor do disposto no art. 35, letra h, da Lei 
Complementar n. 156 de 15.05.97 (Regimento de Custas do Estado ), com a redação dada pela Lei 
Complementar n. 161, de 23 de dezembro de 1997" (ACMS n. 88.089576-2 (5.840), da Capital). (TJSC, AC em 
MS n. 2006.017750-5, de Palhoça. Rel. Des. Rui Fortes, julgado em 20/05/2008).  
  
Desta forma acertada a decisão que declara vencedora a ora recorrida pois dentro dos ditames legais.  
  
E este é o ensinamento de Marçal Justen Filho:  
  
 “A imposição de exigências e a definição das condições do direito de licitar nunca poderão ultrapassar o limite 
da necessidade. Qualquer exigência desproporcional ao conteúdo da contratação caracterizará meio indireto 
de restrição à participação - vale dizer, indevida restrição ao direito de licitar." (Comentários à Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética, 2000. 4 ed., p. 181).  
  
Nesse sentido, já consignou o Superior Tribunal de Justiça:  
  
"É certo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer exigências que frustrem o caráter 
competitivo do certame, mas sim garantir ampla participação na disputa licitatória, possibilitando o maior 
número possível de concorrentes, desde que tenham qualificação técnica e econômica para garantir o 
cumprimento das obrigações." (REsp. n.º 474781/DF, Rel. Min. Franciulli Neto, j. em 8/4/03).  
  
Diante deste cenário não há como desclassificar a ora recorrida, vez que cumpre plenamente com as exigências 
e necessidades da Administração Pública. 
 
 
CONCLUSÃO 
As alegações da RECORRENTE são meramente protelatórias não havendo quaisquer fundamentos que motivem 
a reconsideração das avaliações já realizadas pela Sra. Pregoeira e sua equipe. Desta forma, não merece 
prosperar as alegações da RECORRENTE, que apenas movidas pelo inconformismo com a habilitação da 
CONTRARRAZOANTE, visa prejudicar o andamento do procedimento licitatório e assim, ensejar no possível 
retardamento da execução do contrato. 
 
A F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA-EPP em suas alegações infundadas demonstra uma prática recorrente 
de prejudicar o andamento do procedimento licitatório, tal ação deve ser avaliada pela Administração para 
aplicação das sanções administrativas cabíveis. 
 
DOS PEDIDOS  
  
Em face do acima exposto, requer sejam recebidas as presentes contrarrazões de recurso e afinal julgados 
improcedentes os pedidos da recorrente, mantendo a ora recorrida vencedora do certame por princípio de 
inteira JUSTIÇA. 
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Solicitamos a Sra. Pregoeira que rejeite totalmente o pedido de inabilitação formulado pela RECORRENTE, 
negando-lhe total provimento, mantendo assim a empresa RMS TECNOLOGIA habilitada e vencedora do Pregão 
Eletrônico 079/2020 como estabelecido preliminarmente pela Sra. Pregoeira. 
 
Termos em que, 
Pede deferimento. 
 
 
Rio de Janeiro, 27 de novembro DE 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
Rosângela Maria Silva de Oliveira 
Representante Legal 
CPF: 438.912.177-49 

ROSANGELA MARIA DA 
SILVA DE 
OLIVEIRA:43891217749
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