
CONTRARRAZÕES EDITAL nº 93/2020 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL CANOINHAS – SC 
 
 

SORVETERIA TOP GELATO, inscrita no CNPJ nº 27.372.450/0001-61,                          

já qualificada anteriormente, vem, na forma do item 26.5, do Edital n° 93/2020, 

apresentar suas contrarrazões, em resposta ao recurso de licitação, 

apresentado por Valfrido Martins, no ato representado por Paulo Machado, 

conforme fundamentos abaixo: 

 

 

 

Preliminarmente - da intempestividade do recurso 

 

 

O edital prevê expressamente que a intenção de recorrer de qualquer ato 

praticado pelo Pregoeiro deverá ser manifestada no final da sessão pública, sob 

pena de decadência do direito, bem como a síntese das razões recursais deverá 

ser registrada na ata da sessão: 

 

 
“26.4 – Qualquer licitante poderá recorrer dos atos praticado pelo 
Pregoeiro, cuja intenção deverá ser manifestada no final da sessão pública, 
sob pena de decadência do direito de recorrer.  
 
26.5 – A síntese das razões recursais deverá ser registrada na ata da 

sessão, cabendo ao Pregoeiro conceder o prazo de três dias úteis para 

apresentação das razões, ficando os demais, desde logo, intimados a 

apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos.” (grifou-se) 

 

O Recorrente, durante a realização da sessão pública, não demonstrou interesse 

em recorrer, conforme pode se verificar da ata, deste modo, diante da 

intempestividade da apresentação do presente recurso, que não foi apresentado 

no momento oportuno, houve a decadência do direito do Recorrente, razão pela 

qual suas alegações não merecem acolhida. 

 

- do mérito 

 

Em não sendo acolhido o pedido retro, passa-se a impugnar o mérito do recurso. 

 

O Recorrente suscita dúvidas acerca da autenticidade do atestado técnico 

apresentado pela Recorrida, tendo em vista que nas notas fiscais apresentadas 

a descrição dos produtos e serviços se deu como “refeições”, assim, a Recorrida 

supostamente não estaria apta a atender o objeto do presente edital, qual seja, 



o preparo de lanches e marmitex, requerendo, por fim, a instauração de processo 

administrativo a fim de verificar a possível falsidade no atestado apresentado, 

bem como a inabilitação da referida empresa.  

 

Ocorre que, o edital nº 93/2020, destina-se ao registro de preços de REFEIÇÕES 

preparadas em porções embaladas em recipientes descartáveis de alumínio ou 

isopor. O termo: “tipo marmitex e X- salada”, aparece entre vírgulas, apenas para 

exemplificar como o objeto principal do edital (REFEIÇÕES) deverá ser 

entregue. Sendo assim, a nota fiscal como refeição, não desmerece o mérito do 

porcionamento. Cabe ressaltar que o atestado de capacidade técnica, EXIGIDO 

NO EDITAL, foi entregue, timbrado, assinado e especificado pelo representante 

legal da empresa outrora contratante e que a SORVETERIA TOP GELATO, 

nome fantasia, GARDEN RESTAURANTE, está a 3 anos trabalhando no ramo 

alimentício, fornecendo marmitex e lanches a população em geral, como pode 

ser comprovado, caso seja necessário, por meio de testemunhas. 

 

Além do mais, o termo genérico constante nas notas fiscais não enseja dizer que 

o atestado não é autêntico ou verossímil. 

 

Ademais, a empresa Recorrida atua tendo como atividade principal o ramo de 

restaurantes, e como atividade secundária de lanchonete e similares, conforme 

pode-se verificar de sua ficha cadastral, ou seja, está totalmente apta a realizar 

o serviço previsto no edital em comento. 

 

Ressalte-se que o Recorrente não apresentou qualquer fundamento plausível 

que comprove que marmitex e lanche não se enquadram como “refeição”, 

apenas trouxe alegações genéricas, possivelmente diante de seu 

descontentamento diante do resultado do procedimento licitatório. 

 

O dicionário Michaelis assim define refeição: 

 

“1 Ato ou efeito de refazer ou de restaurar as forças, de alimentar-se. 

2 Porção de alimentos que se ingere de cada vez a certas horas do dia, 
como o café da manhã, o almoço, o jantar, a ceia. 

3 Alimento que se toma a qualquer hora.” 

 

Assim, não há qualquer indício apto a levantar suspeitas quanto a autenticidade 

do atestado técnico apresentado. 

 

Além do mais, conforme item 14.8 do edital, se qualquer documento de 

habilitação não estiver completo ou correto, o próprio Pregoeiro considerará o 

Licitante inabilitado, ou seja, há uma análise prévia de toda a documentação 

entregue, o que, no presente caso, demonstra que não houve qualquer óbice 

quanto a habilitação do Recorrido por parte da Administração, tendo em vista 

que sua documentação se encontra dentro dos parâmetros solicitados. 



 

Ainda, o edital para fins de comprovação da qualificação técnica somente exige 

o atestado de capacidade técnica, não exigindo notas fiscais ou qualquer outro 

documento semelhante. 

 

A empresa Recorrida somente juntou as notas fiscais em observância ao 

princípio da boa-fé, uma vez que o edital não a obriga em trazer tais documentos 

ao procedimento. 

  

Sendo assim, entendemos o questionamento do Sr. Valfrido Martins, como 

desmerecendo a verdade imposta, comprovada e assinada no atestado, razão 

pela qual seus pedidos devem ser indeferidos, tendo em vista a intempestividade 

do recurso apresentado, bem como que não há razão para instauração de 

processo administrativo, ou a inabilitação da empresa Recorrida. 

 

Requer, finalmente, se necessário, a oitiva de testemunhas, a fim de comprovar 

que as atividades desenvolvidas pela empresa Recorrida atendem ao objeto do 

presente edital. 

 

 

Canoinhas, 10 de setembro de 2020. 

                                        

 

 

CLEBERTON RODRIGUES BUDIK 

SÓCIO-GERENTE DA SORVETERIA TOP GELATO 

CNPJ: 27.372.450/0001-61 


