
A Prefeitura Municipal de Guatambu/SC 

Comissão de Licitações 

Edital de Tomada de Preços nº 01/2022 

Processo Licitatório n° 55/2022 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE GUATAMBU/SC 

 

CONTRARRAZÕES - RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

A empresa DESTRA CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita 
no CNPJ n° 27.321.707/0001-56, estabelecida na Avenida Joao Batista Dal Piva, 888, na 
cidade de Guatambu/SC, neste ato representada pelo (a) Sr.(a) Marcelo Alves da Rosa, 
portador (a) da Carteira de Identidade nº 4042150, expedida perla SSP/SC, e do CPF/MF nº 
007.200.789-38, Sócio Proprietário, devidamente qualificado no processo licitatório em 
epígrafe, vem, tempestivamente, apresentar/interpor CONTRARRAZÕES, referente ao 
Recurso Administrativo da empresa: LB ENGENHARIA LTDA, que está se insurgindo ante a 
decisão de Comissão de Licitações do Município de Guatambu/SC, que a INABILITOU do 
Certame em comento, com fulcro no que prescreve o § 3º, do art. 109, da Lei nº 8.666/93, 
pelos fundamentos expostos a seguir. 

Requer-se, desde já, o recebimento das presentes contrarrazões de recurso, na 
forma prevista em lei, com seu encaminhamento à autoridade competente para a devida 
apreciação, requerendo a total e completa procedência. 

I – DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO 

Considerando que o prazo para apresentação das contrarrazões de recurso é de 
05 (cinco) dias úteis, conforme estabelecido na Lei 8.666/93, temos que tempestiva é a 
presente apresentação de CONTRARRAZÕES.  

Dispõe a LEI FEDERAL 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, que “Regulamenta o art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências:  

“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 
cabem:  

(...)  

§ 3 o Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que 
poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (Grifos nosso). 

 (...).” 



II – DOS FATOS  

Trata-se de processo licitatório instaurado pela Prefeitura Municipal de 
Guatambu/SC, edital sob o número 01/2022, modalidade Tomada de Preços. 

Na Sessão Pública de abertura e julgamento dos envelopes, realizada no dia 
23/05/2022, às 09:15 h, na Prefeitura Municipal de Guatambu/SC, constatou-se a 
participação de 03 empresas. 

Realizada a conferencia documental pela Comissão Permanente de Licitações de 
acordo com o exigido no item 7 – HABILITAÇÃO do Edital de Licitação, ficando constatado o 
seguinte: 

“A proponente CAIBI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA – EPP, deixou de apresentar 
Acervos Técnicos expedidos pelo CREA comprovando a execução por Engenheiro Civil, 
referente as alíneas a, b, e c, do item, 7.11.3, da habilitação quanto a qualificação técnica. 

A proponente LB ENGENHARIA LTDA, apresentou, conforme prevê a alínea b, do 
item 7.10, do Edital, documento Alvará de Licença, Localização e Funcionamento, sem 
validade, onde no corpo do documento o mesmo faz menção que só terá validade mediante 
apresentação conjuntas do comprovante de pagamento da taxa anual devida, comprovante 
esse que não foi juntado na documentação e torna o documento invalido”. 

Diante de tais constatações, a Comissão Permanente de Licitações INABILITOU 
as proponentes CAIBI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA – EPP e LB ENGENHARIA LTDA. 

Assim, restou habilitada a empresa DESTRA CONSTRUTORA, COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI – ME. 

Inconformada com a decisão que a tornou inabilitada, a empresa LB 
ENGENHARIA LTDA apresenta Recurso Administrativo contra a decisão da Comissão de 
Licitações, alegando o que segue: 

Alega, que atendendo o chamamento da instituição para participar do certame 
licitatório em comento, veio participar com a mais estrita observância das exigências 
editalícias; 

Que a Comissão de Licitação a julgou inabilitada sob alegação de não ter 
apresentado comprovante de pagamento da taxa anual referente ao alvará de localização e 
funcionamento, em desatendimento ao disposto na alínea b), do item nº 7.10, do Edital; 

Argui, que a decisão da Comissão de Licitação não se mostra consentânea com as 
normas legais aplicáveis a espécie e que a mesma incorreu na prática de ato 
manifestamente ilegal; 

Cita que a alínea b), do item nº 7.10, do Edital, a licitante deveria juntar 
documento de: 

“7.10.b) Alvará de Localização e/ou Funcionamento vigente expedido pelo 
município sede da licitante”. 



Diz, que ao revés do decidido pela Comissão de Licitação, apresentou o alvará 
atendendo ao exigido no Edital;  

Argui ainda, que a licitante recorrente está regular quanto aos débitos 
municipais, situação que pode ser demonstrada pela Certidão Negativa de Débitos 
Municipais juntada no processo. 

Por fim, requer seja julgado provido o recurso, com reconhecimento da 
ilegalidade da decisão hostilizada, admitindo a participação da recorrente na fase seguinte 
da licitação, ou em caso de não reconsideração da decisão por parte da Comissão, seja o 
recurso encaminhado a autoridade superior para julgamento.  

Esses são os argumentos que entende a recorrente como suficientes para torna-
la habilitada no certame, contudo, iremos demonstrar de forma articulada e fundamentada, 
que as irresignações da recorrente não haverão de prevalecer, haja vista que não há as 
incongruências apontadas, devendo ser mantida incólume a decisão da Comissão 
Permanente de Licitação. 

III - DAS RAZÕES PARA A NAO REFORMA DO ATO ADMINISTRATIVO 

Inicialmente, esclarecemos que o Edital foi analisado e aprovado pela Assessoria 
Jurídica da Comissão Licitatória, nos termos do artigo 38 da Lei nº 8.666/93. 

Ressalto que os atos praticados pela Administração através da Comissão do 
certame público, em seus procedimentos licitatórios, obrigatoriamente, são pautados pelos 
princípios da isonomia e da legalidade, em consonância com o disposto no artigo 3º da Lei nº 
8.666/93: 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”. (Grifei). 

Para demonstrar que o Procedimento Licitatório adotou um modelo de edital 
que melhor atende às suas necessidades, primando pela busca da proposta mais vantajosa 
e, consequentemente, alcançar o interesse público, não deixando de preservar os princípios 
norteadores do processo licitatório na Administração Pública, apresentarei a seguir, de 
forma clara e objetiva as impugnações para cada ponto do recurso apresentado. 

3.1. Do Recurso interposto pela licitante LB ENGENHARIA LTDA 

Pretende demonstrar a Recorrente, a ocorrência de descumprimento da Lei e 
afronta aos princípios administrativos, quando, de fato, o que se verifica foi exatamente o 
contrário, considerando que o Presidente da CPL com o auxílio da Comissão de Licitação, se 
baseou nas regras do instrumento convocatório e Legislações correlatas, para a condução 
dos procedimentos relacionados ao certame em referência. 



A recorrente sustenta em suas alegações recursais que apresentou o Alvará de 
Localização e Funcionamento vigente expedido pelo Município de Salto do Lontra/PR, de 
acordo com as exigências edilícias. 

Convém transcrever aqui a alínea b), do item, 7.10, do Edital: 

7.10 Quanto à Regularidade Fiscal, Trabalhista e Social 

(...) 

b) Alvará de Localização e/ou Funcionamento vigente expedido pelo 
município sede da licitante. 

Importante ressaltar que, a empresa recorrente, apresentou somente o 
documento do Alvará de Licença, Localização e Funcionamento, sem o documento 
comprovante do pagamento da taxa anual devida.  

O Alvará, que a empresa recorrente apresentou, não é válido, ou seja, a empresa 
deveria apresentar documento comprovante do pagamento da taxa anual devida, junto 
com o mesmo, o que não fez. 

Razão disso, o próprio documento (alvará) apresentado pela empresa recorrente 
exige para sua validade a apresentação do comprovante do pagamento da taxa anual 
devida, senão vejamos: 

“O PRESENTE ALVARÁ SÓ É VALIDO COM A APRESENTAÇÃO DO 
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA ANUAL DEVIDA” (Grifei). 

Portanto, não resta qualquer dúvida, que o documento do Alvará apresentado 
pela empresa recorrente, não é valido, consequentemente acertada a decisão da CPL 
quanto a INABILITAÇÃO da mesma. 

Em sede de recurso, a empresa LB Engenharia Ltda, alegou que o documento 
apresentado, ao revés do decidido pela Comissão de Licitação, atende ao exigido no Edital. 

Razão não assiste a recorrente, posto que, o Edital (alínea b), item 7.10), exige 
Alvará de Localização e/ou Funcionamento vigente expedido pelo município sede da 
licitante, ao passo que a recorrente apresentou tal documento desacompanhado do 
comprovante do pagamento da taxa anual devida, requisito indispensável e que dá validade 
ao Alvará, segundo condição de validade expressa no próprio corpo do documento 
apresentado. 

Relevante frisar que o edital é a lei interna da licitação (art. 41, da Lei 8.666/93), 
fazendo que, tanto a Administração quanto as licitantes fiquem presas ao que for nele 
estipulado, sendo inadmissível, ilegal e incompreensível a aceitação de documentos ou 
propostas em desacordo com o exigido no instrumento convocatório. Não faz sentido que a 
Administração fixe um determinado procedimento e forma no edital e que, na hora da 
análise, quer da documentação, quer das propostas ou mesmo da forma pré-estabelecida 
para a sua entrega, venha a admitir que se contrarie o exigido. 



A vinculação ao edital é expressa pela lei em duas oportunidades distintas, no 
artigo 3.º e no artigo 41 da Lei 8666/93.  

Art. 3º. A licitação destina-se a observância do princípio constitucional da 
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes só correlatos.  

Art. 41. A administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada.  

Isso significa que tanto as regras de regência substantiva quanto procedimental 
não poderão ser atropeladas pela Administração e pelos licitantes, permanecendo vigorosas 
ao longo da licitação. 

Conclui-se, pois, que a Administração Pública, no curso do processo de licitação, 
não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, 
pois, para garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame 
licitatório, bem como para se assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é 
necessário observar estritamente as disposições constantes do edital ou instrumento 
congênere.  

Caso não haja a observância aos ditames desses preceitos relevantes, a validade 
do processo de licitação fica comprometida, tornando-o vulnerável à sua desconstituição por 
razões de juridicidade pela autoridade administrativa ou judicial competente. 

Ademais, a aceitação da referida empresa no certame, após descumprimento às 
normas contidas no edital, consistirá em QUEBRA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE, já que 
todos os participantes devem ser tratados de igual forma, devendo cumprir as normas legais 
e editalícias. 

Caso se aceite a participação de empresas que não cumpram com as 
estipulações contidas no instrumento convocatório, estará privilegiando alguns em 
detrimento dos demais, o que é vedado pelo art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93.  

Portanto, estando, tanto as licitantes quanto a Administração Pública, vinculada 
ao instrumento convocatório, o qual se consubstancia na lei interna da licitação, imperiosa a 
inabilitação/desclassificação da recorrida, ante ao não cumprimento das determinações 
editalícias (alínea b), item 7.10), nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Desta sorte, não cumprindo os requisitos do Edital, notadamente quanto à 
comprovação do item 7.10 Quanto à Regularidade Fiscal, Trabalhista e Social, considerando que 
a empresa recorrente apresentou Alvará de Localização e Funcionamento em 
desconformidade com as exigências estabelecidas no item 7.10, alínea “b” do Edital, torna-
se inevitável a consequência de manter a INABILITAÇÃO, da empresa, o que requeremos 
desde já, uma vez que foram verificadas as irregularidades já apontadas. 



Diante do exposto e, buscando atender a celeridade e eficiência na 
Administração Pública, o Presidente da Comissão, amparado na legislação aplicável, e em 
princípios basilares da licitação, deve sustentar a INABILITAÇÃO da empresa LB 
ENGENHARIA LTDA, razão pela qual, requeremos a improcedência total do recurso 
apresentado.  

Isto porque, se por um lado observa-se respeito ao direito ao recurso como 
espécie do gênero direito de petição, por outro, necessário destacar-se a técnica segundo a 
qual o mesmo fora apresentado. Isto porque, os argumentos declinados pela recorrente são 
infundados, posto que a mesma deixou de apresentar comprovante exigido no corpo do 
Alvará por ela apresentado junto a documentação de Regularidade Fiscal, Trabalhista e 
Social. 

 

IV – DOS PEDIDOS 

Diante ao exposto, tendo em vista que a contrarrazoante atendeu a todos os 
requisitos exigidos no PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 55/2022 - MODALIDADE: TOMADA 
DE PREÇOS 01/2022, ante aos fatos narrados e as razões de direito aduzidas na presente 
peça, REQUER que seja conhecida a presente CONTRARRAZÃO e declarada a total 
improcedência do Recurso, através do indeferimento do pleito da empresa recorrente LB 
ENGENHARIA LTDA, por ausência de fundamentação legal ou jurídica que possa conduzir a 
reforma da decisão proferida pelo Presidente da Comissão de Licitação. 

Isto posto, requer-se seja mantida a decisão que houve por bem declarar a 
recorrente inabilitada no certame, por não atender expressamente as exigências do edital e 
da legislação, em atendimento ao disposto no artigo 3º da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Em caso de prosperar outro entendimento por parte deste Digno Presidente da 
Comissão de Licitação, requer seja o presente encaminhado à apreciação da autoridade 
superior do órgão licitante, para que, em última análise, decida sobre seu mérito, em 
conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei Federal n° 8666/93. 

Por fim, seja devidamente motivada a decisão tomada, caso se entenda pelo 
provimento do Recurso, devendo o julgador apontar os fundamentos de direito e de fato, 
conforme determinado pelo Princípio da Motivação dos Atos e Decisões Administrativas. 

 

Termos em que pede e aguarda deferimento. 

Guatambu/SC, 03 de junho de 2022. 

 

DESTRA CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME 
                              MARCELO ALVES DA ROSA 
                                   Representante Legal 


		2022-06-06T13:31:29-0300
	DESTRA CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI:27321707000156


		2022-06-06T13:31:40-0300
	DESTRA CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI:27321707000156


		2022-06-06T13:31:53-0300
	DESTRA CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI:27321707000156


		2022-06-06T13:32:05-0300
	DESTRA CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI:27321707000156


		2022-06-06T13:32:17-0300
	DESTRA CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI:27321707000156


		2022-06-06T13:32:31-0300
	DESTRA CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI:27321707000156




