
 
CONTRARRAZÃO : 
 
 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE 
 
 
Ref. Pregão Eletrônico nº 005/2021 
 
PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 00.277.106/0001-37, com sede à Rua Almirante 

Grenffal, nº 405 - Bloco 3, Sala 604, Parque Duque, Duque de Caxias/RJ, CEP 25.085-135, vem, à presença de 
Vossas Senhorias, para, tempestivamente, apresentar CONTRARRAZÕES, ao inconsistente recurso 
administrativo apresentado pela empresa EURO SERVICE EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 16.963.926/0001-12, nos seguintes termos. 
 
I – DOS FATOS 
 
O objeto do certame em discussão destina-se a contratação de empresa para a prestação de serviço de 
secretariado, nos níveis médio e superior para atender as necessidades do Escritório Central da EPE, situado na 
Praça Pio X, n°54, Edifício Marquês dos Reis 2º ao 7º andar, Rio de Janeiro – RJ Cep: 20.091-040, nas 
quantidades e especificações indicadas no Termo de Referência – Anexo I do Edital e seus apensos. 
 

A Recorrente interpôs o presente recurso administrativo declarando-se parte legitima para participar do 
processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, insurgindo-se contra decisão do Ilustre Pregoeiro que 
aceitou, habilitou e declarou como vencedora do certame a empresa Recorrida. 
 
Alega a Recorrente que a documentação apresentada pela Recorrida no processo de habilitação merece ser 
revista, sob o argumento de que há apontamentos nas certidões apresentadas pela Recorrida, quais são: 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a 
Dívida Ativa. 
 
Ademais, alega que a empresa Recorrida se encontra em Regime de Recuperação Fiscal, razão pela qual deve 
fazer prova atualizada da letra “a” do subitem 11.7.2 do Edital, o que deixou de fazer, razão pela qual não pode 

ser considerada habilitada para o certame. 
 
É a breve síntese do necessário. 
 
II – DA JUSTIFICATIVA 
 
De acordo com a Recorrente há apontamentos em algumas certidões apresentadas pela Recorrida, quais são: 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a 
Dívida Ativa, razão pela qual pleiteia pela inabilitação da Recorrida no certame em questão. 
 
Primeiramente, cumpre esclarecer que a Recorrida se encontra em Recuperação Judicial perante o D. Juízo da 
4ª Vara Cível da Comarca de Duque de Caxias/RJ, autuada sob o nº 0043514-08.2018.8.19.0021 e está na 

vigência do período de proteção denominado de stay period, tal como disposto na Lei nº 11.101/05 determina: 
 
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: 
[...] 
§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste 
artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da 
recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não 
haja concorrido com a superação do lapso temporal. 
 
Desse modo, a Recorrida possui essa proteção vigente do stay period até 28/09/2021, deferido pelo juízo da 
recuperação em 24/06/2021. 
 

Além do stay period, a empresa Recorrida obteve dispensa de apresentação de Certidão de Regularidade para 
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem como de Certidão de Recuperação Judicial e Falência e 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, que se façam necessárias para participação da Recorrida em 
processo licitatório e contratação com o Poder Público, cabendo à autoridade administrativa do certame análise 
e viabilidade econômica do licitante. 
 
Tal dispensa se dá pelo mesmo prazo de prorrogação do stay period, ou seja, até 28/09/2021, logo, a Recorrida 
está amparada por decisão judicial proferida às fls. 34.201/34.204 nos autos da Recuperação Judicial, que a 



autoriza a participar de processos licitatórios com dispensa no tocante à apresentação das mencionadas 
certidões, cabendo à Contratante decidir ou não pela habilitação da Recorrida. 
 
No caso em debate, o Ilustre Pregoeiro aceitou, habilitou e declarou como vencedora do certame a empresa 
Recorrida, portanto, esta possui competência e legitimidade para execução dos trabalhos exigidos no edital, 
motivo pelo qual não há o que se falar em inabilitação, sendo totalmente infundadas as alegações da Recorrente 
e não merecem prosperar. 
 

III – DO PEDIDO 
 
Diante o exposto, requer seja NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO, a fim de manter a 
decisão do Ilustro Pregoeiro que declarou a empresa Recorrida como vencedora do certame, nos termos da 
fundamentação supra. 
 
Nestes termos, 
Pede deferimento. 
 
São Paulo, 20 de agosto de 2021. 
 
PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 


