
EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRINQUEISP, 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 00112019 
PA: 2440/2019 
OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA 
APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS 

P11/  
VAN 

..r).0'0,‘• oiltóstraçO 

Is  ISP 

MARISA DE ANDRADE DE LUCCA EPP, pessua uridc's de  
direito privado, com sede na Avenida Brasil, n°. 1.400, fundos. Jardim 
Carambeí, São Roque/SP, inscrita no CNPJ sob o ric). 62.843.917/0001-05, por 
sua representante legal, com fundamento no inciso XVIII do artigo 40, da Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, apresentar 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

formulado por ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA. em face dos atos que a declararam vencedora do pregão, pelos 
segu:ntes funHarnentos. 

— IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE.  

Trata-se de CONCORRËNCIA PUBLICA, N' 001/2019, tendo 
como objeto Locação de Caminhões e Máquinas Pesadas para aplicação em 
obras Públicas, promovida por este Município. 

A empresa MARISA DE ANDRADE DE LUCCA EPP foi 
declarada vencedora, tendo apresentado a proposta mais vantajosa, em face 
do que a ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA registrou intenção de recorrer, nos seguintes termos: 



ÉNTENçÂO D'E RECURSO: 
Neste momento o representante da Era Técnica Sr. Pedro 
Victor Galdino da Silva, manifestou interesse no seu direito de 
recurso pois a proposta da empresa Mansa de Lucca Andrade 
não estava devidamente assinada de acordo com o item 8.1.1 
do EdítaL tendo sido assínada neste momento peio 
representante legai presente Sr. Gilberto Ferreira Gouveia, 
situação prevista no item 8 3 do edital. 

Os motivos do recurso, bem como as razões apresentadas 
apenas derrionstrarn urna conduta puramente proteiatória da licitante vencida 
que não visa a preservar a legalidade ou a isonomia do certame, mas apenas 
reverter em seu favor a adjudicação do objeto, sem sustentar-se em qualquer 
regra do ato convocatório, como será demonstrado a seguir. 

01.  Da ptena validade do ato. 

Equivocadamente entende a recorrente que fato da proposta 
inicialmente não constar a assinatura do representante da empresa, o que foi 
sanado ainda no ato pelo representante presente, enseiaria a desclassificaçãe) 
da mesma com base no item 8,1.1 do instrumento licitatório. 

Conforme o tem 8.3. do Edital. a seguir: 

8.3 	Consideram-se exigenclas essenciais àquelas que não 
possam ser atendidas 00 ato. por simples manifestação de 

vontade do Representante e aquelas cujo atendimento. nesse 
momento. possa representar risco de fraude aos princípios da 
licitação. 

u caso em leio irou ..2e irara (.4e emgellud essenca. jo 
que foi atendida no ato, pela manifestação do representante se encontrava 
presente no ato. 

Portanto_ o ato se deu em total consonância com o item 8_3. em 
fiel respeito ao principio da vinculação do instrumento convocatório.  

Da mesma forma, não há que se falar em risco de fraude 
licitação. 

Fuso-se, 	recorrente sequer aponta -qualquer fraude que tenha 
ocorrido, apenas sugestiona, objetivando obstar o regular prosseguimento do 
processo. 



A assinatura do representante no proposta, apenas e tão somente 
regularizou uma formalidade documental, situação prevista no Edital, tem 8.3, 
sem alterar o teor do referido documento. 

O entendimento de que um documento não assinado é. 
documento sem validade jurídica;  não se aplica no caso em tela, já que a 
proposta foi devidamente assinada pelo representante presente_ com 
observância do item 8.3 do Edital, conforme atestou o Sr. Pregoeiro. 

Entende ainda o í.-Y-.,-íTente:  equivocadamente,: que a inserção de 
assinatura representaria inserção de informação A POSTERIORI, o que fere o 
princípio da lsonomia. 

Pelo contrário, não foi adicionada nenhuma nova informação ao 
referido documento, não havendo alteração nenhuma em seu teor, sendo 
apenas oposta a assinatura no ato. em observância ao item 8.3. 

Assim, as decisões do STJ e STF reproduzidas nas razões de 
reeÀjr-so do recorrente 	nnlir,2m ao raso prri teda, isso dor-du,,, 
'a dc)curnen'os sem 'assinatura. e cujos editais não constavam a". hipótese de 
atendimento de exigências não essenciais, conforme prevê o presente editai. 

Já no caso dos autos o documento foi devidamente assinado, 
corri plena observando do Edital. 

Conforme narrado o que faz o recorrente é tentar protelar o 
regular andamento do processo licitatário, através de interposição de recurso 
sem qualquer fundamento que o jtistifidue 

Narra ainda o Recorrente, em seu recurso, que a referida 
proposta de preço não foi assinada por representante legal ou procurador, 
devidamente identificado, conforme estabelece o item 8.1.1 do Edital. 

Narra que quem assinou foi um "terceiro":  Gilberto Ferreira 
Gouvea, o qual segundo ele teria cometido crime de falsidade ideológica. 

Ora, se tal crime realmente ocorreu, por que o Recorrente não 
comunicou sua ocorrência através do registro de boletim de ocorrência para 
sua apuração? 

Trata-se afirmação infundada, que põe em duvida até a postura 
do Pregoeiro, já que o mesmo permitiu que o Representante, Sr. Gilberto, 
assinasse o ícierido documento, apôs o mesmo ser devidamente identificado e 
apresentado instrumento que o autoriza. 



prestam a citar um dispositivo normativo sequer do edital que tenha sido 
descumprido. 

Na V edade d Pecorfe p'd! Vt2dr.', o setdo desse pi 
contraria as lições dos precedentes jurisprudenciais que ela mesma cita ao 
utilizá-lo corno fundamento de pedidos que não se sustentam em qualquer item 
do editai, mas em formalismos artificialmente construidos por eia, somente Isto 
não é apenas uma incoerência entre fatos, fundamentos jurídicos e pedido, 
como tambern, demonstra um abuso do direito de recorrer. 

As presentes contrarrazões sustentam-se no mesmo princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório para requerer que o resultado do 
pregão não seja alterado com sustentação em formalismos que não estão 
prescritos no edital e que, por este exato motivo, demonstram-se exacerbados_ 

É nessa perspectiva que se pode concluir que o recurso 
interposto pela recorrente é puramente protelatório e objetiva frustrar o 
re_suitado Iegítimo d Iicitação, obhdo conforme as regras da ,;e e cio ate 
convocatório, para obter indevidamente a vantagem da adjudicação do objeto 
licitado e sujeitar a Administração à pior proposta. 

RE-UERiMENTO 

Por todos estes motivos, a empresa MARISA DE ANDRADE DE 
LUCCA EPP, requer à V.Sra. que negue provimento ao recurso 
apresentado por ERA TECNiCA ENGENHARiA, CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, mantendo-se integralmente a decisão proferida na 
sessão de CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019. 

Pelo que PEDE DEFERIMENTO, 

Mairinque, 06 de junho de 2019. 

MARISA DE AM:MUDE DE LUCCA EPP 

62.843.917/0001- O 

Jardíln 	"/ • • 	 32-àG5 
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