
?- -- 1' SERVIÇOS

ILMO. SR^ . PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS ESTADO DO MARANHÃO.

TOMADA DE PREÇO N® 05/2022

A empresa ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ:
29.232.291/0001-25, com sede na Quadra 606 Sul, AV LO 13,
lote 23, sala 201, CEP 77022-054, Palmas -TO, neste ato
representado pelo seu sócio- administrador LUCAS SILVA
REGO, inscrito sob o RG 1.302,350 SSP/TO E
CPF:059.446.583-47, residente e domiciliado em Palmas-TO,
vem respeitosamente na presença de V.Sa., em tempo hábil,
com fulcro no artigo 109, da Lei Federal n."^ 8666, de 21 de
junho de 1993 e no item 28 e respectivos subitens do Edital
de Tomada de Preços n.° 005/2022, a fim de interpor;

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face do Recurso interposto pela empresa E. RODRIGUES DOS
REIS CONTRÜCOES E CONSTRUTORA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ N°
07.940.654/0001-44, pelos fatos e mediante as razões
fáticas, técnicas e jurídicas a seguir delineadas,

1  requerendo ao final a manutenção integral da decisão
,  recorrida.
)

.r

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

.) .

Em relação à contagem dos prazos a LEI FEDERAL N.° 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993, estabelece:

^'Art. 110. Na Contagem dos prazos
estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia
do inicio e incluir-se-á o do vencimento, e
considerar-se-ão os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em
contrário.

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os
prazos referidos neste artigo em dia de
expediente no órgão ou na entidade."

RESUMO DOS FATOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS ESTADO DO MARANHÃO, com
sede na Praça Prof. Joca Rêgo, no 121, Centro, BALSAS-MA ,
tornou pública a realização de licitação, na modalidade
Tomada de Preços n.°05/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando a "Contratação de empresa especializada para
reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÁBIO
BERTAGNOLLI no município de Balsas - MA, sob (ordem de

,  * ̂  serviço) com Recursos Precatório FUNDEF/Ordináriòs da
^  ) Secretaria Municipal de Educação.

A abertura da Sessão para entrega dos envelopes com os
documentos de habilitação e proposta de preços e abertura
dos envelopes de habilitação foi designada para ser
realizada no dia 24 de março de 2022.

Após apreciação dos documentos pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação, a empresa E. RODRIGUES DOS REIS
CONTRUCOES E CONSTRUTORA EIRELI foi declarada inabilitada.

Como pode-se observar na ata da sessão, foi registrado de
maneira equivocada pela comissão, que a omissão do laudo
técnico se dá nos atestados profissionais, o que na verdade



ocorreu na comprovação dos atestados operacionais. Diante
desse erro material, isto posto onde lê-se "ATESTADO
PROFISSIONAL", o correto seria "ATESTADO OPERACIONAL",
conforme abaixo:
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O que pode ser comprovado com diligência na documentação de
habilitação da empresa (E RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E
CONSTRUTORA EIRELI).

A empresa apresentou atestado operacional, sem o devido
LAUDO TÉCNICO, assinado por profissional com aptidão
técnica para tal.

O atestado apresentado pela empresa está SOMENTE assinado
pelo representante legal da qual contratou a empresa E.
RODRIGUES DOS REIS CONTRUCOÈS E CONSTRUTORA EIRELI.

Em casos em que a empresa emissora do atestado, não possuir
profissional habilitado para assinar, neste tipo de caso o
atestado deverá ser objeto de laudo técnico.

Conforme o Parágrafo Único do Art.
1025/09 do Confea, senão vejamos:

58 da Resolução n'

Art. 58. As informações acerca da execução da
obra ou prestação de serviço, bem como os
dados técnicos qualitativos e quantitativos
do atestado devem ser declarados por
profissional que possua habilitação nas
profissões abrangidas pelo Sistema
Confea/Crea.



Parágrãfo único. No caso em gue a coiitrafcante
não possua em seu guadro técnico profissional
habilitado^ o atestado deverá ser objeto de
laudo técnico.

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 fôrma, devendo
cumprir as normas legais e editalicias. 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. 3° da Lei Federal n° 8.66'6/93. 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 editalicias em sua
integralidade, nos termos da Lei Federal n.° 8.666/93.

DO DIREITO PLENO AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Preliminarmente, veja-se que a empresa recorrente - ENGREGO
SERVIÇOS DE ENGENAHRIA EIRELI, tem legitimidade para
contra-razoar o recurso administrativo apresentado pela
Empresa E. RODRIGUES DOS REIS CONTRUCOES E CONSTRUTORA
EIRELI, na condição de licitante que foi DEVIDAMENTE
HABILITADA no certame, por ter atendido todas as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório.

Cumpre destacar que a empresa controrrazoante é pessoa
jurídica de direito privado, possui grande credibilidade no
ramo de Engenharia.

Portanto, a CONTRARRAZOANTE é uma empresa séria, que,
buscando uma participação idônea no certame, preparou sua
documentação e proposta em rigorosa conformidade com as
exigências do edital e na legislação, provando sua plena
qualificação para esse certame, conforme exigido pelo
edital, tendo sido, portanto, considerada habilitada.

A recorrente sustenta em sua alegação recursal que houve
excesso de formalisrao, violando o principio da
competividade por parte da Administração Pública.

Vale dizer que o Edital, destinado a normatizar o
desenvolvimento e o regime da futura relação contratual,



deve estabelecer as condições a serem preenchidas pelos
licitantes para a participação no certame, indicando os
elementos a serem apresentados para a demonstração de seu
atendimento. Todavia, sucede que, levando-se em conta que o

Edital é um ato administrativo normativo e, portanto, infra
legal (sem força de lei) , não possui, pois, o condão de
estabelecer restrição não levada a termo pela Constituição
Federal, sob pena de subverter inteiramente a ordem
juridica vigente, pelo o que resta indubitável a
constitucionalidade das normas que consignam exigências
dessa espécie.

Diante do exposto e, buscando atender a celeridade e
eficiência na Administração Pública, o Presidente da
Comissão, amparado na legislação aplicável, e em principies
basilares da licitação, deve sustentar a INABILITAÇÃ.0 da
empresa E. RODRIGUES DOS REIS CONTRUCOES E CONSTRUTORA
EIRELI, 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 pelas Recorrentes são exclusivamente
discricionários, sem nenhum respaldo legal a amparar os
fundamentos apresentados.

DO PEDIDO

Diante ao exposto, tendo em vista que a contrarrazoante
atendeu a todos os requisitos exigidos no PROCESSO
ADMINISTRATIVO N.° 7200/2022 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

005/2022, 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 E. RODRIGUES DOS REIS CONTRUCOES E CONSTRUTORA

EIRELI, por ausência de fundamentação legal ou juridica 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 3° da Lei
Federal n.° 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.

Sejam providas, em todos os seus termos, a presente
contrarrazão, e por isso mesmo atendidos os seus pedidos,
como forma de imposição e prevalência da lei, da doutrina e
dos principios da moralidade administrativa, a publicidade,
a legalidade e a ampla defesa.

Nestes.Termos,

Pede deferimento.

Balsas-MA, 06 de abril de 2022

I yPAÇ SILVA Assinadodeformadigitalpor
. LUCAS SILVA REGO<)S944658347

REGO:05944658347 Dado5:2022fl4.0717.35:28-0300'

ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 29.232.291/0001-25

LUCAS SILVA REGO

' CPF: 059.446.583-47

SOCIO- ADMINISTRADOR
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CONTRA RAZÃO TP 005/2022 - ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI.
1 mensagem

Lucas Rego | Engrego Serviços de Engenharia <lucas@engrego.com.br> 7 de abril de 2022 17:38
Para: recursoscpl2021@gmail.com, cpibaisas2017@gmail.com
Cc: "guiihermerego@engrego.com.br" <guiIhermerego@engrego.com.br>

Boa tarde.

Segue contra razão Tomada de Preços 005/2022.

Atenciosamente,

Lucas S Rego

ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Engenheiro Civil - CREA 309646/D-TO | 29319/V-DF [ 5070744429/V-SP | TO0000309646D MG | 120706MA | 2021105504 V/R3
Fone: (63) 9 8144-2630 | (63) 3322-3324

Email: lucas@engrego-coin.br

Skype: lucas.srego2
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