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 ILUSTRÍSSIMO SENHOR DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO DO SESI E SENAI - 

COCEL 

 

 

Ref.: Concorrência nº: 031/2021 

Oi. S.A. - em Recuperação Judicial (sucessora por incorporação da Telemar Norte Leste 

S.A), sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 

na Rua do Lavradio, 71, 2º andar, parte, Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

76.535.764/0001-43, doravante denominada “Oi”, vem, tempestivamente, por seu 

representante legal, com fulcro artigo 22 do Regulamento de Licitações do SESI SENAI   

apresentar 

CONTRARRAZÕES 

ao Recurso Administrativo interposto pela FORTEL FORTALEZA TELECUMICAÇÕES LTDA., 

que objetiva a inabilitação da empresa Oi S.A – em Recuperação Judicial. 

Assim, requer que Vossa Senhoria se digne receber o presente, a fim de manter a decisão ora 

atacada pela Recorrente, tendo em vista que está em plena conformidade com os ditames 

legais que regem a matéria. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Belém – PA, 05 de julho de 2021. 
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I – TEMPESTIVIDADE 

O Recurso Administrativo interposto pela FORTEL FORTALEZA TELECUMICAÇÕES LTDA., 

tem por finalidade inabilitar a Oi S.A – em Recuperação Judicial, em virtude da apresentação 

de cópia simples do atestado de capacidade técnica por esta empresa. 

Conforme previsto no item 8.1 do Edital, o prazo para apresentar Recurso Administrativo são 

de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS CONTADOS DO DIA 30 DE JUNHO DE 2021, DIA EM QUE A RECORRIDA TEVE 

ACESSO AO REFERIDO RECURSO. 

Assim, o termo final para a apresentação destas Contrarrazões é o dia 07 DE JULHO DE 2021 

(QUARTA-FEIRA). 

Conclui-se, portanto, pela TEMPESTIVIDADE destas Contrarrazões ao Recurso Administrativo. 

 

II – DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

 

 
A Comissão Central de Licitação do SESI SENAI – COCEL  instaurou procedimento licitatório 

na modalidade Concorrência, registrado sob o n.º 031/2021, cujo objeto consiste na “ 

contratação de serviços de acesso IP permanente, dedicados e exclusivos, entre a rede de 

comunicação de dados das unidades do SESI e do SENAI, nos Municípios de Belém, 

Ananindeua, Santa Izabel, Castanhal, Barcarena e São Miguel do Guamá, todas pertencentes 

aos Departamentos Regionais do Pará, e a internet, mediante ativação de circuito de 

comunicação de dados primário e secundário, locação de equipamentos e prestação de 

serviços de instalação, configuração, gerenciamento proativo e suporte técnico, conforme 

Edital e seu Anexo I.” 

 

O referido procedimento licitatório, na modalidade concorrência, teve sua abertura no dia 18 de 

junho de 2021, tendo as empresas que se credenciaram apresentado dois envelopes: um 

contendo os documentos de habilitação e outro com a proposta de preços. 
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Dessa forma, quando da abertura da licitação foram abertos os envelopes de habilitação de 

todas as empresas, conforme determina o rito da concorrência. 

 

Sem prejuízo verificou-se que a ora Recorrida não tinha apresentado alguns  documentos 

fiscais, bem como que esta tinha apresentado apenas cópias simples dos atestados de 

capacidade técnica, tendo sido concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que esta 

empresa apresentasse os documentos originais para autenticação. 

 

No que concerne aos documentos fiscais, a própria Comissão reconheceu a validade das 

deciões judiciais e certidão de objeto e pé expedidas pelo juízo recuperacional que isentam a 

Recorrida de apresentar qualquer certidão negativa, em virtude da Recuperação Judicial. 

 

 Contudo, ainda assim, irresignada a empresa FORTEL FORTALEZA TELECUMICAÇÕES 

LTDA interpôs recurso contra a referida decisão, alegando em síntese que: (i) apesar de 

claramente descritos os documentos necessários para participação no presente certame, a 

requerida OI S.A. deixou de apresentar documentos fiscais, descritos no ato convocatório e (ii) 

não poderia ter sido aceita documentação encaminhada posteriormente a abertura da licitação, 

com relação aos atestados de capacidade técnica originais. 

 

Contudo, conforme se demonstrará as alegações da Recorrente não merecem prosperar. 

 

III – MÉRITO 

III.1 – DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS A ENSEJAR A INABILITAÇÃO DA EMPRESA OI S.A – EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  

 

Conforme mencionado acima, a ora Recorrente alega que a Recorrida deixou de apresentar 

documentos fiscais que eram, claramente, exigidos no Edital, ignorando assim o que 

acertadamente restou consignado em ata, no sentido de existirem decisões judiciais que 

isentam a Oi S.A – em recuperação judicial de apresentar tais documentos, justamente por 

estar em recuperação judicial. 

 

Nesse sentido, vale frisar que acolher o que pretende a Recorrente traduz-se em 

descumprimento de decisão judicial. 

 

Não há dúvida acerca da eficácia da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da capital do Rio de Janeiro que, amparado pelo entendimento do e. STJ sobre o 

tema, dispensou – e vem dispensando – as recuperandas, empresas Oi (neste caso, Oi S/A – 

em Recuperação Judicial - sucessora por incorporação da Telemar Norte Leste S.A – em 
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Recuperação Judicial) da apresentação de certidões negativas de qualquer natureza desde 

quando deferido o processamento da recuperação judicial da Oi (doc. 1) e ratificada pela 

decisão que concedeu a recuperação judicial (doc. 2). Confira-se trecho da referida decisão:  

 
“De modo geral, com o advento da Lei 13.043/2014, a mitigação 
jurisprudencial construída não mais pode ser entendida como 
absoluta, cabendo assim interpretar a regra contida no artigo 57 como 
cogente apenas em casos em que não atente aos princípios 
informadores da recuperação: preservação e função social da 
empresa. 
Não podemos olvidar que os créditos fiscais não são afetados pela 
Recuperação Judicial, e nem ao menos a ela se sujeitam, o que torna 
a exigência da apresentação de certidões negativas ou positivas com 
efeito negativo por empresa em recuperação, de certa forma contrária 
ao objetivo maior da Lei.” 

 
Não obstante, em hipóteses análogas, o Juízo da Recuperação Judicial em questão, sempre 

que instado, ratificou a decisão proferida e determinou a expedição de ofício aos órgãos 

licitantes no sentido de ordenar que seja suprida a exigência da apresentação das certidões 

negativas para contratação com o Poder Público e para obtenção de benefícios fiscais. Confira-

se a íntegra de ofício recentemente endereçado para o Estado da Paraíba: 

 
“Sirvo-me do presente para comunicar a V.Exa. que, este Juízo 
determinou que não poderão ser exigidas certidões negativas das 
recuperandas em nenhuma circunstância, de modo que não 
restem impedidas de exercerem suas atividades, inclusive para a 
contratação com o Poder Público, participação em licitações e 
obtenção de benefícios fiscais. Como informado pelo AJ, a referida 
decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça ao julgar o Agravo de 
Instrumento nº 0043065-84.2016.8.19.0000, destacando que "deve ser 
ratificada a decisão recorrida quanto à isenção da recuperanda de 
apresentação de certidões negativas, tornando-a apta a participar de 
licitações, receber créditos ou incentivos fiscais do Estado". Assim, 
esclareço que as recuperandas estão dispensadas de apresentar as 
CND's em qualquer circunstância, inclusive para a obtenção de 
benefícios fiscais e participação em procedimentos licitatórios. (grifou-
se) 

 
Além disso, a Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

confirmou o entendimento do Juízo Recuperacional, em diversas oportunidades, para afastar a 

exigência da apresentação de Certidões Negativas (ou positivas com efeitos negativos) de 

Débitos (CND`s) para contratação com o Poder Público. Veja-se, por exemplo, o acórdão 

proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 0054275-30.2019.8.19.0000, impetrado pela 

União: 

 
“É de se destacar que esta Egrégia Oitava Câmara Cível, em 
consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal 
de Justiça, já se manifestou no sentido de manter a decisão 
proferida pelo juízo impetrado de dispensa de apresentação de 
certidões negativas por parte das recuperandas, inclusive para 
contratar com o poder público, quando do julgamento de agravos 
de instrumento interpostos por diversos recorrentes, tais como os 
de nº 0043065-84.2016.8.19.0000 e 0011431-65.2019.8.19.0000. 
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Destaca-se que a própria União Federal já interpôs agravos de 
instrumento, perante este Colendo Órgão Julgador, para obter 
provimento judicial nos exatos termos em que o ora postulado, 
notadamente nos agravos de instrumento de nº 0072699-
91.2017.8.19.0000, 0010990-21.2018.8.19.0000 e 0017993-
27.2018.8.19.0000, sendo certo que nenhum restou acolhido e, neste 
último, a impetrante se insurgiu contra o mesmo pronunciamento 
judicial ora impugnado, recurso este que não foi conhecido, por 
ausência de conteúdo decisório.  Assim sendo, por todos os ângulos 
que se examine a questão, é de se concluir pela denegação da 
segurança.  Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE SE DENEGAR A 
SEGURANÇA.” 

 
O próprio Superior Tribunal de Justiça também já possui entendimento consolidado no sentido 

de dispensar a apresentação das certidões. Confira-se: 

 
“7. A inexigibilidade de apresentação de certidões negativas de 
débitos tributários pelas sociedades empresárias em recuperação 
judicial, para fins de contratar ou continuar executando contrato com 
a administração pública, abrange, por óbvio, participar de 
procedimentos licitatórios, caso dos autos. 8. Ao examinar o tema sob 
outro prisma, a Primeira Turma do STJ, mediante a ponderação 
equilibrada dos princípios encartados nas Leis n. 8.666/1993 e 
11.101/2005, entendeu possível relativizar a exigência de 
apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, a fim 
de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar de 
certame licitatório, desde que demonstrada, na fase de habilitação, a 
sua viabilidade econômica (AREsp 309.867/ES, Rel. Ministro 
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, 
DJe 08/08/2018). 

 
*-*-* 

 
3. Destarte, o STJ, para o momento de deferimento da recuperação, 
dispensou a comprovação de regularidade tributária em virtude da 
ausência de legislação específica a reger o parcelamento da dívida 
fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial. Nessa 
linha de intelecção, por óbvio, parece ser inexigível, pelo menos por 
enquanto, qualquer demonstração de regularidade fiscal para as 
empresas em recuperação judicial, seja para continuar no exercício 
de sua atividade (já dispensado pela norma), seja para contratar ou 
continuar executando contrato com o Poder Público. (...)” (Grifou-se, 
REsp 1173735/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 
julgado em 22/04/2014, DJe 09/05/2014). 

 
*-*-* 

 
“(...) 2. O STJ vem entendendo ser inexigível, pelo menos por 
enquanto, qualquer demonstração de regularidade fiscal para as 
empresas em recuperação judicial, seja para continuar no exercício 
de sua atividade (já dispensado pela norma), seja para contratar ou 
continuar executando contrato com o Poder Público. Nos feitos que 
contam como parte pessoas jurídicas em processo de recuperação 
judicial, a jurisprudência do STJ tem-se orientado no sentido de se 
viabilizarem procedimentos aptos a auxiliar a empresa nessa fase. 
Nesse sentido: REsp 1.173.735/RN, Ministro Luis Felipe Salomão, 
Quarta Turma, DJe 9.5.2014; AgRg na MC 23.499/RS, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2014. (...)” (AgRg no AREsp 
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709.719/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 
em 13/10/2015, DJe 12/02/2016). 

 
 

É de se notar que os precedentes são taxativos!!!! 

 

Resta impositivo concluir, na forma dos precedentes aqui trazidos e das decisões proferidas 

pelo Juízo Recuperacional, que há determinação expressa e vigente para que não sejam 

exigidas certidões negativas sob nenhuma circunstância, de modo que não restem impedidas 

de exercerem suas atividades, inclusive para a contratação com o Poder Público, participação 

em licitações e obtenção de benefícios fiscais. 

 

Despropositada, pois, a tentativa da Recorrente ao utilizar este argumento para alcançar a 

inabilitação da Recorrida.  

Sem prejuízo, a empresa Recorrente busca ainda a inabilitação da Recorrida, alegando que 

esta empresa apresentou apenas cópias simples dos atestados de capacidade técnica, não 

podendo ter sido possível a juntada dos originais em momento posterior, apenas para fins de 

autenticação. 

Não obstante, tal alegação não encontra fundamento legal para acarretar a inabilitação da 

Recorrida, tendo em vista que não houve apresentação de documento novo, estranho aos que 

já haviam sido apresentados. Foi tão somente concedido prazo para apresentação dos 

atestados originais, a fim de que a Comissão pudesse realizar a verificação de autenticidade 

dos mesmos. 

Nesse sentido, ainda que se sustente que houve algum erro por parte da Recorrida, por não ter 

apresentado o documento original ou devidamente autenticado desde o início, trata-se de erro 

perfeitamente sanável e que não acarreta qualquer prejuízo ao andamento do certame, nem 

tampouco constitui afronta ao Instrumento Convocatório. 

Vale frisar que apesar do procedimento licitatório ser formal e possuir um rito a ser seguido, é 

preciso atentar para que, no cumprimento desse princípio, não se apegue pelo “formalismo 

excessivo”, consistente no apego exacerbado quanto à forma e à formalidade, a implicar a 

absoluta frustração da finalidade precípua do certame, que é selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração Pública, ou no caso em exame ao Sistema S. 

Ressalte-se, mais uma vez, que não houve a apresentação de nenhum documento novo, tanto 

que a própria Comissão permitiu que a Oi apresentasse os atestados originais para realização 

da conferência, ou seja esta acertadamente realizou uma simples diligência para suprir a 

ausência da autenticação. 
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Para contextualizar o caso em tela, mostra-se perfeitamente aplicável a lição de Hely Lopes 

Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro, p. 261-262, 27ª ed., São Paulo, Malheiros, 2002: 

  

“Procedimento formal, entretanto, não se confunde com ‘formalismo’, que se 

caracteriza por exigências inúteis e desnecessárias. Por isso mesmo, não 

se anula o procedimento diante de meras omissões ou irregularidades 

formais na documentação ou nas propostas, desde que, por sua 

irrelevância, não causem prejuízo à Administração ou aos licitantes. A regra 

é a dominante nos processos judiciais: não se decreta a nulidade onde 

não houver dano para qualquer das partes” . 

Não obstante a vinculação ao edital seja princípio de regência do procedimento licitatório, tanto 

pelos licitantes como pela Administração, este não pode ser levado a rigorismo extremado, a 

ponto tornar nulo ato devido à interpretação por demais formalista, quando não evidenciado 

prejuízo em decorrência do ato, propriamente. 

Em diversas oportunidades, o TCU chega a indicar a obrigatoriedade da realização de 

diligências antes do estabelecimento do juízo pela desclassificação ou inabilitação do licitante: 

 

“irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida 

pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o 

elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência 

prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo 

exagerado, com prejuízo à competitividade do certame. (Acórdão 1795/2015 – 

Plenário)” 

Logo, dúvidas não de que o recurso da Recorrente carece de total fundamentação que 

sustente a inabilitação da Recorrida, no presente caso.   

 
 

 

 

IV – DO PEDIDO 

Ante o exposto, pede a Recorrida o devido processamento do presente, para que seja negado 

provimento ao Recurso Administrativo interposto pela FORTEL FORTALEZA 
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TELECUMICAÇÕES LTDA., devendo o certame seguir seu curso regular com a manutenção 

da Oi S.A – em recuperação judicial na disputa.   

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Belém– PA, 05 de julho de 2021. 
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