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TOMADA DE PREÇOS. N°. 012/2021 — PROC. N°. 
324/2021/DL/PMD 	RECURSO 	ADMINISTRATIVO 
RECORRENTE - ANSU CONSTRUTORA LTDA RECORRIDA 
- TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES LIDA OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA 
MUNICIPAL "PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO 
ANGÉLICA" NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS. 

A empresa TRENTO SOLUCOES EM CONTRUCÃO LTDA EPP, de qualificação 

conhecida nos autos supra, por seu representante legal, vem, respeitosamente, na 

presença de V. Senhoria, em tempo hábil, com fulcro no artigo 109 da Lei 8666/93 e 

demais legislações posteriores e no item 6.7 e respectivos itens do edital e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como pelas regras e condições 

estabelecidas no instrumento convocatório, a fim de oferecer 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

Interposto pela empresa ANSU CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n. 26.262.900/0001-09, estabelecida na Rua Major Capilé, n'.2103, 

Centro, na cidade de Dourados/MS, nos autos do Processo Administrativo em 

referência, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 

I— PRELIMINARMENTE 

DA PRECLUSÃO 



Inicialmente a Recorrente não cumpriu seu mister, quanto ao determinado, 

pelo item 7.2.1. do presente edital, estando assim, corretamente inabilitada, vez 

que o motivo determinante da sua inabilitação está elencado como exigência de 

habilitação nos artigos 27 a 32 da Lei 8.666/93, Em descumprimento de item 

previsto no edital. Nada mais. 

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 3.2  e no artigo 41 da Lei 8666/93.  

Art.  .312. A licitação destina-se a observância do principio 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 vinculagtio 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  ãs  relações 

jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o 

tratamento ison8mico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as 

disposições constantes do edital ou instrumento congênere. 

Diante disso, solicita desde já, o não recebimento do recurso interposto. 

DO DIREITO PLENO As CONTRARRAMES AOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 

Da Legitimidade para contrarrazoar 



Preliminarmente, registra-se que a contrarrazoante, como empresa 

especializada no ramo pertinente ao objeto licitado, detém total e irrestrita 

capacidade estrutural e tecnológica de fornecer os produtos licitados. 

Portanto, a contrarrazoante é uma empresa séria, que, buscando uma 

participação impecável no certame, preparou sua documentação e propostas em 

rigorosa conformidade com as exigências do edital, provando sua plena 

qualificação para esse certame, conforme exigido, tendo sido, portanto, 

considerada habilitada. 

DOS FUNDAMENTOS 

A fase recursal do procedimento licitatório tem como fundamento legal 

na CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, que assim 
dispõe:  

Art.  52  Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

Pais a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, h segurança e 

propriedade, nos termos seguintes: 

XXXIV - são a todos assegurados, 

independentemente do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em 

defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso 

de poder; 

dessa garantia constitucional que decorrem as diversas formas de 

provocação da Administração Pública para o exercício do direito de petição, nesse 

sentido vejamos as palavras de  Di Pietro:  

"Dentro do direito de petição estão agasalhados 

inúmeras 	modalidades 	de 	recursos 

administrativos... E o caso da representação, da 

reclamação administrativa, do pedido de 

reconsideração, dos recursos hierárquico 

próprios e impróprios da revisão."  (DI  PIETRO, 

Maria  Sylvia  ZaneIla. Direito Administrativo, p 

579. São Paulo: Atlas, 2000.) 

Desta feita, temos que o recurso administrativo instrumentaliza o 

exercício do direito de petição junto ao poder público. 

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 32  da Lei Federal 

n.2  8.666/93. 



Por todo exposto, requer: 

Diante ao exposto, tendo em vista que a contrarrazoante atendeu a todos 

os requisitos exigidos no PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 324/2021 - 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 012/2021, ante aos fatos narrados e as razões 
de direito aduzidas na presente pega, REQUER que seja conhecida a presente 

CONTRARRAZÃO e declarada a total improcedência do Recurso,  através do 
indeferimento do pleito da empresa recorrente ANSU CONTRUTORA LTDA, por 
ausência de fundamentação legal ou jurídica que possa conduzir a reforma da 
decisão proferida pelo Presidente da Comissão de Licitação. 

Sejam providas, em todos os seus termos, a presente contra rrazão, e por 

Isso mesmo atendidos os seus pedidos, como forma de imposição e prevalência da 

lei, da doutrina e dos princípios da moralidade administrativa, a publicidade, a 

legalidade e a ampla defesa. 

Termos em que pede e aguarda deferimento. 

Campo Grande/MS, 07/03/2022.  

DANILO SENATORE 	Assinado de forma digital por DANILO 

SENATORE FEDRIZZI:10420703187 
FEDRIZZI:10420703187 Dados: 2022.03.07 09:57:32 -0400 

TRENTO SOLUÇOES EM CONTRUÇÃO LTDA EPP 

Representante Legal. 
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