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ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE GAUCHA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO. 

 

 

 

 

Ref.: Tomada de Preços Nº. 004/2020 

CONTRARRAZÕES  

 

 

 

GOIÁS LED MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, cadastrada sob o CNPJ nº 27.927.653/0001-77, com sede na Rua R-

5, nº 105, QD. R-07, LT 9-A, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP 74125-070, neste ato 

representada pelo seu representante legal ALESSANDRO MARTINS MIGUEL, 

brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua 04, s/n, QD. 01, LT. 

11, Setor Cristo Redentor, Trindade/GO, CEP 75380-000, inscrito no CPF sob o nº 

788.729.281-68, RG nº 2776939 SSP/GO, vem respeitosamente perante Vossa 

Senhoria apresentar CONTRARRAZÕES em decorrência do Recurso Administrativo 

interposto pela empresa CONSTRUTORA MODELAR LTDA, pelos fatos e 

fundamentos abaixo aduzidos. 

 

1. Dos Fatos e Fundamentos Jurídicos 

 

A Requerida foi devidamente habilitada no procedimento 

licitatório referente a Tomada de Preços Nº. 004/2020, para REVITALIZAÇÃO DO 

CANTEIRO DA AVENIDA BRASIL COM ILUMINAÇÃO DE LED NO MUNICÍPIO DE GAÚCHA 

DO NORTE - MT", CONFORME PROJETO BÁSICO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS ANEXO AO EDITAL. 

 



                                                                                                                                   
 

GOIÁS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELE-ME, CNPJ: 27.927.653/ 0001-77, RUA R-5 Nº 105, QD. 7 LT. 9A –  
SETOR OESTE - GOIÂNIA – GO – CEP: 74.125-070 TEL. (62) 3933-4455 /  E-MAIL: 

GOIASLEDMATERIAISELETRICOS@GMAIL.COM  

A empresa CONSTRUTORA MODELAR LTDA solicitou na 

inabilitação da empresa alegando, em síntese, “erro do número da tomada de 

preços, prova de regularidade fiscal nome divergente, falta de alvará, certidão do 

CREA MT e comprovação de qualificação técnica, em nome do responsável”.  

 

As infundadas alegações da licitante não devem prosperar, 

haja vista os fundamentos abaixo aduzidos. 

 

a) SUPOSTO ERRO EM RELAÇÃO AO NÚMERO DA TOMADA DE PREÇOS 

 

Nesse primeiro tópico, a Recorrente pugna pela inabilitação 

da Recorrida, usando como fundamento uma falha na digitação referente ao 

número da Tomada de Preços. 

 

O fundamento utilizado baseia-se no fato de que a Recorrida, 

ao invés de colocar o número 004/2020, colocou o número 002/2020. 

 

Inicialmente, cumpre registrar que o erro formal não vicia e 

nem torna inválido o documento; haverá um erro formal no documento quando for 

possível, pelo contexto e pelas circunstâncias, identificar a coisa ou validar o ato, o 

que de fato, se verifica no presente processo administrativo. 

 

Os documentos apresentados pela Recorrida, em que pese o 

erro de digitação, alcançaram os objetivos pretendidos e a finalidade essencial do 

certame, portando, devem ser reputados válidos.  

 

Marçal Justem Filho, in Comentários à lei de licitações e 

contratos administrativos, 13. ed, p. 76, ao tratar do princípio da 

proporcionalidade ensina, in verbis: 

 

"O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das 
competências públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a 
salvaguarda dos interesses públicos e privados em jogo. Incumbe ao 
Estado adotar a medida menos danosa possível, através da 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93


                                                                                                                                   
 

GOIÁS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELE-ME, CNPJ: 27.927.653/ 0001-77, RUA R-5 Nº 105, QD. 7 LT. 9A –  
SETOR OESTE - GOIÂNIA – GO – CEP: 74.125-070 TEL. (62) 3933-4455 /  E-MAIL: 

GOIASLEDMATERIAISELETRICOS@GMAIL.COM  

compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se 
pretende proteger. Os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor 
consequências de severidade incompatível com a irrelevância de 
defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da lei ou do Edital devem 
ser interpretadas como instrumentais." 
 

Temos, assim, que um simples erro formal, passível de 

correção, por parte da licitante não pode ser motivo suficiente de desclassificação. 

 

B) SUPOSTA FALTA DE ALVARÁ 

 

Prossegue o falacioso recurso administrativo, utilizando-se 

como fundamento suposta ausência de alvará de funcionamento. 

 

O fundamento utilizado para tentar INABILITAR a Recorrida 

NÃO DEVE prosperar, haja vista a clareza da Lei Complementar Nº. 014, de 29 de 

dezembro de 1992, erroneamente interpretada pela Comissão que conduziu o 

certame. 

 

O Título III da referida Lei trata da LOCALIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, 

PRESTADORES DE SERVIÇOS SIMILARES, no Capítulo I, trata da LICENÇA PARA 

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. 

 

O alvará de funcionamento expedido em favor da Recorrida 

cumpriu todos os requisitos exigidos da Lei Complementar Nº.0 014, razão pela 

qual, seu estabelecimento permanece em plena atividade, sem qualquer multa 

e/ou demais infrações previstas na referida Lei pelo descumprimento de suas 

imposições. 

 

Consta expressamente no Alvará que ele será valido, 

enquanto não se verificar mudança de ramo e não ocorrerem alterações nas 

características essenciais constantes neste documento (artigo 112, Lei 

Complementar Nº. 014, 29/12/92).  
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O artigo 112, da LC Nº. 014 é cristalino em suas disposições: 

Art. 112. A licença para Localização e Funcionamento deverá ser requerida ao órgão 
próprio da Prefeitura antes do início das atividades, quando se verificar mudança de 
ramo, ou quando ocorrerem alterações nas características essenciais constantes do 
alvará anteriormente expedido. 

 

O ramo de atividade da Recorrente NUNCA MUDOU, portanto, 

o alvará apresentado pela Recorrida é valido e está em pleno vigor, atendendo todas 

as exigências da Lei Complementar Nº. 014/92, tornando a solicitação de inabilitação 

da Recorrida ILEGAL e ARBITRÁRIA. 

 

c) PROVA DA REGULARIDADE FISCAL – NOME DIVERGENTE 

 

Em relação a prova da regularidade fiscal, referente ao nome 

social da Requerida, insta mencionar que não houve alteração em dados 

significativos de seu contrato social (capital social, sócios e objeto social), a alteração 

alcançou tão somente a denominação da Requerida. 

 

É importante esclarecer que não é a razão social nem a 

denominação, tampouco as pessoas naturais que integram o quadro de sócios que 

definem a personalidade atribuída a uma pessoa jurídica. 

 

A personalidade jurídica é atribuída por meio do registro dos 

atos constitutivos, nele se averbando todas as modificações ocorridas nos seus 

termos (Código Civil, art. 45). 

 

Portanto, eventuais alterações nos elementos que compõem o 

ato constitutivo não significam que houve modificação na personalidade jurídica 

atribuída à empresa. 
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É o que se passa, também, com as alterações na razão social 

ou denominação atribuída às sociedades em geral. O nome empresarial (arts. 1.155 

e seguintes do Código Civil) constitui um dos elementos integrantes do ato 

constitutivo das sociedades em geral (Código Civil, art. 997, inc. II e art. 1.054). Logo, 

a mudança não importa uma modificação na personalidade jurídica, mas sim em um 

dos elementos contidos no contrato social. 

 

Portanto, mais uma vez a Recorrida comprova que cumpriu com 

as exigências editalícias, devendo permanecer habilitada no presente certame. 

 

d) CERTIDÃO DO CREA MT  

 

No que tange a alegação de que a certidão de registro tem 

como responsável técnico o senhor Antônio de Pádua, porem a maioria das 

declarações indicam o senhor Edison Faria e Nelson Ribeiro, insta registrar que os 03 

(três) engenheiros são responsáveis técnicos pela empresa Recorrida, com certidão 

valida até o dia 30/09/2020. 

 

Portanto, improcede a alegação da Recorrente. 

 

e) COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, EM NOME DO RESPONSÁVEL - 
QUANTO A CERTIDÃO DO CREA MT e QUANTO A COMPROVAÇÃO DE 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, EM NOME DO RESPONSÁVEL 

 

A Recorrida apresentou certidão do CREA-MT (CRQ). 

 

À título de esclarecimento, insta consignar que a Empresa 

Goiás LED está registrada no Conselho do MT, ficando dispensado a exigência de 

visto para participação do certame. 
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O registro no Conselho local, se sobrepõe ao visto. A CRQ 

(certidão de registro e quitação) do CREA/GO nomeia todos os profissionais 

registrados na empresa Goiás LED, assim como o detalhamento dos objetivos sociais 

desempenhados pela Empresa. 

 

A certidão do CREA/GO da empresa Recorrida tinha validade 

até 31/03/2020. A CRQ da Recorrida junto a CREA/MT só é atualizada após a 

empresa enviar a nova certidão CRQ de origem. Esse procedimento foi feito no dia 

01/04/2020, devido a crise provada pela Pandemia. Em decorrência dessa situação 

o CREA/MT só emitiu nova certidão no dia 03/04/2020. 

 

Assim esclarecido, a empresa Recorrida está apta para 

permanecer habilitada no presente certame, pois cumpriu todas as exigências do 

Edital. 

 

2. Dos Pedidos 

 

Por todo exposto, para que não se consolide uma decisão 

equivocada, lembrando o próprio dever de evitar-se o ônus de eventual demanda 

judicial, requer o recebimento das contrarrazões apresentadas, para manter a 

regular habilitação da empresa GOIÁS LED MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, no 

procedimento licitatório referente a Tomada de Preços Nº. 004/2020, pois de fato, 

atendeu todas as exigências do edital. 

 

Por consequência, requer a total improcedência das razões 

recursais apresentadas pela Recorrente, pois desprovida de fundamento legal. 

 

Nestes termos, 

Pede e Espera Deferimento. 

Goiânia/GO, aos 13 dias do mês de abril de 2020. 
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