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De : juridico@frontestruturas.com
Assunto : Re: CONTRARRAZÕES AO RECURSO

ADMINISTRATIVO - Ref. Pregão Eletrônico nº
00023/2022/ (SRP)

Para : cpl@defensoria.to.def.br
Cc : Front Estruturas <front@frontestruturas.com>,

Eliane Andrade
<eliane.andrade@frontestruturas.com>

Zimbra cpl@defensoria.to.def.br

Re: CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO - Ref. Pregão Eletrônico nº
00023/2022/ (SRP)

Sex, 29 de jul de 2022 16:51
1 anexo

Prezados,

Considerando que no e-mail enviado anteriormente, a petição das "CONTRARRAZÕES" foi
assinada digitalmente somente na última folha, apenas, para evitar qualquer alegação de
"falta de assinatura", embora o que importe seja a assinatura sobre o arquivo pdf, segue
novamente outro arquivo, com assinatura em ambos campos próprios.

 

Atenciosamente,

Crislandio Batista

OAB/SP 441.508

  
juridico@frontestruturas.com

Em 29/07/2022 16:44, juridico@frontestruturas.com escreveu:

Prezados, boa tarde!

 

FRONT ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELLI - EPP, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 12.219.645/0001-07, com sede na Rua Cidade de Toledo, 41, Centro, CEP
11010-970, Caixa Postal 100, neste ato representado por sua sócia-administradora RITA DE
CASSIA VIEIRA BORGES, brasileira, casada, empresária, portadora do RG 17957578 e CPF
065.505.588-67, residente e domiciliada na cidade de Santos/SP, vem respeitosamente, perante
Vossa Senhoria, por seu advogado ao final assinado, com supedâneo nos artigos 5º, inciso LV, da
CRFB/88 e § 3º, do artigo 109, da Lei nº 8.666/93, apresentar suas:

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

mailto:juridico@frontestruturas.com


29/07/2022 16:58 Zimbra

https://mail.defensoria.to.def.br/h/printmessage?id=13906&tz=America/Argentina/Buenos_Aires&xim=1 2/2

 

Interposto pela empresa ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS &
PERFIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 09.176.584/0001-25,
diante das razões colacionadas nos documentos anexos.

 

Devendo ser julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE o recurso interposto pela empresa
RECORRENTE.
 
Favor confirmar o recebimento.

 

Caso não seja Vossa Senhoria a autoridade competente para apreciação deste petitório, favor
encaminhar imediatamente ao seu Superior Hierárquico ou para a própria Autoridade
Competente. 

 

Observa-se que este e-mail está sendo enviado, concomitantemente ao peticionamento no sistema
próprio utilizado pela CONTRATANTE, em razão de que alguns documentos não podem ser
anexados lá, somente "texto". Então, visando a melhor visualização e apreciação das
CONTRARRAZÕES, seguem também, por aqui.

 

Atenciosamente,

Crislandio Batista

OAB/SP 441.508

  
juridico@frontestruturas.com

FRONT X TOCANTINS - CONTRARRAZÕES RECURSO ADMINISTRATIVO
(1).pdf

 887 KB 
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ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) – JEFFERSON LUSTOSA MACEIL – 

PREGOEIRO (A) DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS 

 

 Ref. Pregão Eletrônico nº 00023/2022/ (SRP) 

 

 

FRONT ESTRUTURAS EIRELLI - EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 12.219.645/0001-07, com sede na Rua Cidade de Toledo, 

41, Centro, Santos/SP – CEP: 11010-970 – Caixa Postal 100, neste ato representado por 

sua sócia-administradora RITA DE CASSIA VIEIRA BORGES, brasileira, casada, 

empresária, portadora do RG 17957578 e CPF 065.505.588-67, residente e domiciliada 

na cidade de Santos/SP, vem respeitosamente, perante Vossa Senhoria, 

tempestivamente, por seu advogado ao final assinado, com fulcro no artigo 5º, inciso 

LV, da CRFB/88 e artigo 109, da Lei nº 8.666/93, apresentar suas: 

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Interposto pela empresa ITP INDUSTRIA, COMERCIO E 

SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita 

no CNPJ nº 09.176.584/0001-25, diante das razões colacionadas adiante. 

 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

  Santos, 29 de julho de 2022. 

 

 

FRONT ESTRUTURAS EIRELI – EPP / CNPJ/MF: 12.219.645/0001-07 

Rita de Cássia Vieira Borges / RG n° 17.951.578-0 (SSP/SP) 

Proprietária 
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RAZÕES RECURSAIS 

 

NOBRES JULGADORES 

COLENDA COMISSÃO DO CERTAME 

 

 

Com o máximo e cordial respeito de praxe, em relação ao Eminente 

Pregoeiro do certame em epígrafe, bem como à Comissão Permanente de Licitações da 

DEFENSORIA PÚBLICA DE TOCANTINS, data maxima venia, ao entendimento 

contrário, o respeitável recurso interposto, não deve prosperar em nenhum dos seus 

argumentos!  

 

Devendo assim, ser inteiramente mantida a decisão do pregoeiro, no 

sentido de manter a RECORRIDA (FRONT ESTRUTURAS), HABILITADA e ser 

DECLARADA VENCEDORA no referido certame, conforme será exposto a seguir. 

 

1) BREVE SÍNTESE FÁTICA 

 

A requerente participou do certame em epígrafe, cujo objeto consiste 

na “FIXAÇÃO DE PREÇOS DOS INTENS DESCRITOS NO ANEXO I – TERMO 

DE REFERÊNCIA, DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

visando eventual e futura, aquisição de 11 (onze) unidades administrativas modulares 

adaptadas, tipo container da DPE/TO(...)”, de modo que foi CORRETAMENTE 

declarada HABILITADA e VENCEDORA do certame.  

 

Ocorre que a empresa RECORRENTE interpôs RECURSO, alegando 

suposto descumprimento dos termos do edital. 

 

Porém, ao compulsar o recurso interposto, NÃO SE VERIFICA 

NENHUMA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA CAPAZ DE REFUTAR A 

BRILHANTE DECISÃO PROFERIDA PELO PREGOEIRO DA 

CONTRATANTE! 



 

ESTRUTURAS 

Rua Cidade de Toledo, 41, Centro, Santos/SP – CEP: 11010-970 – Caixa Postal 100 
Telefone (11) 4814-9638 – front@frontestruturas.com 

 

Sendo assim, de rigor o julgamento com TOTAL 

IMPROCEDÊNCIA do recurso interposto pela RECORRENTE! 

 

2) DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

É manifestamente claro, que a RECORRIDA foi corretamente 

declarada HABILITADA, devendo ser considerada mantida tal decisão, bem como ser 

declarada VENCEDORA e ADJUDICADA no pregão em epígrafe, para 

prosseguimento no respectivo certame, por mais lídima questão de justiça. 

 

No caso em tela, o ponto substancial a ser combatido, é a pertinência e 

validade dos atestados apresentados pela empresa FRONT. Pois, com todo respeito à 

RECORRENTE, em seu recurso não qualquer elemento que possa afastar a legalidade e 

o preenchimento editalício ao qual a RECORRIDA obedeceu rigorosamente. 

 

A nobre Comissão, agiu corretamente, ao HABILITAR a empresa 

FRONT.  

 

Isto porque, a RECORRIDA PREENCHEU TODOS OS 

REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO, HABILITAÇÃO e inclusive, 

ADJUDICAÇÃO do certame em comento.  

 

NÃO HÁ QUE SE FALAR DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, ou então, ao PRINCÍPIO DA 

CONCORRÊNCIA. 
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A RECORRIDA apresentou todos os documentos exigidos no edital, 

não havendo nenhum motivo para o acolhimento dos pleitos recursais da 

RECORRENTE.  

 

Ressalte-se que não foi apontada especificamente, as razões fáticas e 

jurídicas, que em tese, supostamente teriam violado alguma cláusula editalícia. Ao 

contrário disto, a PRÓPRIA RECORRENTE COLACIONOU EM SEU RECURSO 

OS ATESTADOS APRESENTADOS PELA RECORRIDA, ONDE 

DEMONSTRAM CABALMENTE QUE A RECORRIDA É COMPLETAMENTE 

APTA A FORNECER O OBJETO CONTRATUAL. 

Não bastasse isso, ao compulsar os autos do referido EDITAL, 

verifica-se que INEXISTE QUALQUER ÓBICE ou IMPEDIMENTO CAPAZ DE 

REFUTAR A HABILITAÇÃO DA RECORRIDA.  

 

Ou seja, mostra-se de rigor a manutenção da decisão guerreada pela 

RECORRENTE, para que a empresa FRONT ESTRUTURAS seja mantida e 

considerada HABILITADA no presente certame em epígrafe, porque CUMPRIU 

COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO lançados no Edital, de modo 

que NÃO HOUVE nenhuma VIOLAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO, por parte da CONTRATANTE, tal como apontado 

levianamente, data maxima venia, pela RECORRENTE. 

 

3) DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS 

 

Como é possível observar, de plano, NÃO HÁ QUALQUER 

DESCUMPRIMENTO DO EDITAL, E TAMPOUCO DOS REQUISITOS 

HABILITATÓRIOS POR PARTE DA RECORRIDA! 
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A empresa FRONT ESTRUTURAS, apresentou todos os documentos 

exigidos no EDITAL, já participou de diversos certames no país inteiro, tendo atendido 

à importantes órgãos da Administração Pública, tendo plena capacidade TÉCNICA, 

com QUALIFICAÇÃO TÉCNICA IRRETOCÁVEL, com profissionais altamente 

capacitados, devidamente registrados nos órgãos reguladores competentes, tendo 

inclusive, plena capacidade econômica de fornecer o objeto contratual. 

 

Não se pode olvidar, que a RECORRIDA possui todos os requisitos 

previstos no edital, para participação, habilitação, adjudicação e fornecimento do objeto 

contratual. Não havendo nenhuma ilegalidade nos CATs apresentados, tampouco, 

violação ao edital, nem suposta incompatibilidade de atestados técnicos. 

 

O que se verificou no recurso interposto, com todo o respeito, NÃO 

PASSOU DE INFANTIL INCONFORMISMO por parte da RECORRENTE, porque 

esta não trouxe elementos mínimos, capazes de refutar a correta decisão do 

PREGOEIRO em HABILITAR e DECLARAR VENCEDORA DO CERTAME a 

empresa RECORRIDA.  

 

A decisão atacada merece ser mantida integralmente, com o 

julgamento IMPROCEDENTE do recurso. 

 

Para tanto, vejamos o que vem decidindo a jurisprudência do TCU a 

respeito do tema: 
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Não se admite a transferência do acervo técnico da pessoa física para a 

pessoa jurídica, para fins de comprovação de qualificação técnica em 

licitações públicas, pois a capacidade  ;técnico-operacional (art. 30, 

inciso II, da Lei 8.666/1993) não se confunde com a capacidade 

técnico-profissional (art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993), uma 

vez que a primeira considera aspectos típicos da pessoa jurídica, como 

instalações, equipamentos e equipe, enquanto a segunda relaciona-se 

ao profissional que atua na empresa. 

 

Vale observar, ainda, a SÚMULA Nº 263/2011 do TCU, que prevê: 

 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, 

e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a 

exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em 

obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa 

exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do 

objeto a ser executado. 

 

Ademais, importante mencionar os seguintes acórdãos do TCU: 

 

“111. Nesse ponto, parece residir a principal discussão a ser 

enfrentada – que espécie de aptidão deve ser requerida para a 

execução de contratos de serviços de natureza continuada, em que 

esteja caracterizada cessão de mão de obra. (…) 

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 
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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.” 

(Acórdão 1.214/2013 – Plenário). 

 

Sabemos que o agente público não pode agir ao seu bel prazer, 

devendo perquirir e atuar em estrita observância da lei. Não podendo exigir um “auto 

atestado” da licitante, no que se refere aos atestados acervados pelos engenheiros. 

 

Dessa forma, não há supedâneo capaz de inabilitar a empresa FRONT 

ESTRUTURAS, diante dos documentos apresentados, inclusive, quanto aos atestados 

colacionados, porque inexiste fundamento legal que dê guarida à pretendida 

INABILITAÇÃO da empresa RECORRIDA. Sendo de rigor a HABILITAÇÃO DA 

RECORRIDA. 

 

4) DA DESCABIDA ALEGAÇÃO DE SUPOSTA INDICAÇÃO ERRONÊA DO 

ENDEREÇO DA RECORRIDA: 

 

Importante lembrar, que a RECORRIDA possui, tão somente, uma 

caixa postal no Município de Santos/SP, tendo, contudo, a sua sede no Município de 

Suzano/SP, na RUA SEBASTIÃO MOREIRA, 110, PARQUE PALMEIRAS, CEP 

08630-585, conforme a CERTIDÃO DO CREA/SP encaminhada à CONTRATANTE. 
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De tal sorte, a parca alegação de que o endereço da empresa FRONT 

ESTRUTURAS estaria “diferente”, NÃO POSSUI QUALQUER SUPEDÂNEO! 

 

Frise-se que se houve algum “equívoco”, foi feito por parte do CREA-

SP, ao deixar registrada a CAIXA POSTAL de Santos. Contudo, provou a 

RECORRIDA, a referida incongruência já foi sanada pelo CREA-SP.  

 

Sendo assim, a RECORRIDA apresentou todas as respectivas 

certidões exigidas no edital, respeitou todos os ditames constitucionais, 

administrativos e demais corolários, de modo que não basta que a RECORRENTE 

alegue, sem qualquer prova, o suposto descumprimento, para que seja desfeita a correta 

decisão emanada da CONTRATANTE. 

 

Dessa forma, o recurso da RECORRENTE deve ser julgado 

IMPROCEDENTE! 

 

5) DOS PEDIDOS e REQUERIMENTOS: 

 

Diante de todo o exposto, requer: 

 

a) Sejam recebidas e devidamente processadas essas 

CONTRARRAZÕES ao recurso administrativo interposto; 

 

b) Ao final que seja este recurso julgado TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE para que a decisão seja mantida, devendo a 

RECORRIDA ser declarada HABILITADA no presente 

certame e ainda, declarada VENCEDORA, para os devidos fins 

de direito e prosseguimento do certame; 

 

c) Caso Vossa Senhoria não seja competente para apreciação 

deste recurso, que o submeta imediatamente ao seu Superior 

Hierárquico ou Autoridade Competente; 



 

ESTRUTURAS 

Rua Cidade de Toledo, 41, Centro, Santos/SP – CEP: 11010-970 – Caixa Postal 100 
Telefone (11) 4814-9638 – front@frontestruturas.com 

 

d) Protesta provar o alegado através de todos os meios de prova 

em direito admitidos. 

 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

  Santos, 29 de julho de 2022. 

 

 

FRONT ESTRUTURAS EIRELI – EPP / CNPJ/MF: 12.219.645/0001-07 

Rita de Cássia Vieira Borges / RG n° 17.951.578-0 (SSP/SP) 

Proprietária 


