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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRINQUE/SP. 

PREGÃO PRESENCIAL: 038/2019 
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de Bica Corrida para 
atender a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, conforme 
quantidades, especificações e estimativas pormenorizadas constantes 
do Anexo I. 

NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na Avenida Brasil, n°. 1.400, loja 2, 
Jardim Carambeí, São Roque/SP, inscrita no CNPJ sob o n°. 
07.526.625/0001-30, por seu representante, GILBERTO FERREIRA GOUVEA, 
com fundamento no inciso XVIII do artigo 4°, da Lei 10.520 de 17 de julho 
de 2002, apresentar 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

formulado por SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, em face dos atos 
que a declararam vencedora do pregão, pelos seguintes fundamentos: 

I - IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGACÕES DA RECORRENTE. 

Trata-se de PREGÃO PRESENCIAL, N° 038/2019, tendo como 
objeto Registro de preços para fornecimento de Bica Corrida para 
atender a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, conforme 
quantidades, especificações e estimativas pormenorizadas constantes 
do Anexo I, promovido por este Município. 
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A empresa NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 

foi declarada vencedora, tendo apresentado a proposta mais 
vantajosa, e em fiel observância aos requisitos do Edital, em face do 
que a SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP registrou intenção de 
recorrer, sem, contudo, especificar os motivos. 

Frise-se, já na manifestação de intenção de recorrer, 
cumpre ao Recorrente especificar os motivos do recurso, ato que não 
foi observado pelo mesmo, que ao ser negligenciado, resulta em não 
conhecimento de seu recurso. 

É o que pontua convenientemente o professor Joel de 
Menezes Niebuhr: 

" Os licitantes devem declinar, já na própria sessão, 
os motivos dos respectivos recursos. Dessa sorte, aos 
licitantes é vedado manifestar a intenção de  
recorrer somente para garantir-lhes a disponibilidade  
de prazo, porquanto lhes é obrigatório apresentar os  
motivos dos futuros recursos. E, por dedução lógica, 
os licitantes não podem, posteriormente, apresentar 
recursos com motivos estranhos aos declarados na 
sessão. Se o fizerem, os recursos não devem ser 
conhecidos.  Obviamente, o licitante não precisa 
tecer detalhes de seu recurso, o que será feito, 
posteriormente, mediante a apresentação das 
razões por escrito. Contudo, terá que, na mais tênue 
hipótese, delinear seus fundamentos. 

NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e 
eletrônico / Joel de Menezes Niebuhr - 7. ed. rev. 
atual. e ampl. - Belo Horizonte: Fórum: 2015. Pg. 232-
233. Grifo nosso." 

Os motivos do recurso, bem como as razões apresentadas 
apenas demonstram uma conduta puramente protelatória 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 plena validade do ato. 
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Equivocadamente entende a recorrente que deve ser 
decretada a inabilitação da empresa recorrida, pelo não atendimento 
do item que segue: 

"Anexo V 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

4. Para Qualificação Técnica: (Art. 30 da Lei 8666/93) 
4.1 - Registro ou inscrição na entidade profissional 
competente;" 

Frise-se o objeto do referido pregão se restringe ao 
fornecimento de BICA CORRIDA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E 
ESTIMATIVAS PORMENORIZADAS CONSTANTES DO ANEXO I. 

Ou seja, trata-se de fornecimento de material (produto), e 
não de obras ou fornecimento de mão de obra, do que se conclui que 
a apresentação do referido registro não se aplica, pela 
incompatibilidade do objeto. 

Tanto que não fora exigido de nenhum dos licitantes. 

Ressalta-se que a jurisprudência do TCU sobre a matéria se 
consolidou no sentido de que o registro ou inscrição na entidade 
profissional competente, previsto no art. 30, inc. I, da Lei 8.666/1993, 
deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade básica ou o servico 
preponderante da licitação. 

Referido item é genérico, constando apenas para informar 
que, para efeito de qualificação técnica, devem ser observados os 
termos do artigo 30 da lei 8.666/93, o qual não se restringe apenas à 
apresentação de registro ou entidade profissional, que não é 
compatível quando o objeto é fornecimento de produto, sendo restrito 
ao fornecimento de serviço profissional (mão de obra). 

Portanto, a habilitação da empresa recorrida se deu em 
total consonância com o objeto da licitação, em fiel respeito ao 
principio da vinculação do instrumento convocatório. 
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Assim, não há que se falar em inabilitação da empresa 

vencedora, NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, tão pouco 
em violação aos princípios das licitações públicas. 

Esclarece ainda que a proposta vencedora não representa 
prejuízo á municipalidade vez que seu valor é inferior à estimativa fixada 
pelo próprio Município. 

02. Da inabilitação da Recorrente 

De outro lado, a inabilitação da recorrente se mostra 
correta, com fiel observância ao princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. 

Estabelece o edital no Anexo V, item 4.3: 

"ANEXO V 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
(...) 

4.3 - Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que 
recebeu os documentos, e, quando exigido, de que 
tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação;" 

Frise-se, o recorrente reconhece a ausência da referida 
comprovação, alegando ainda que tal exigência "mostra-se 
totalmente ilegal nos dias de hoje". 

Ora, se entende ele haver ilegalidade no referido Edital, 
que é um entendimento totalmente equivocado, deveria ter 
impugnado o mesmo no momento oportuno, antes da realização do 
pregão. 

Demonstrado, portanto, se tratar de um argumento 
totalmente inconsistente. 

Tanto que o Súmula n° 26 do TCE-SP, citada pelo recorrente, 
se refere à ilegalidade de exigência de recibo de recolhimento de taxa 
de retirada do edital, requisito inexistente no caso em tela. 
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Equivocado também é o entendimento de que a 

Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação, Anexo III do 
Edital, supre a ausência da declaração exigida, pois trata-se de 
documento distinto. 

Fato é que o recorrente deixou de atender o referido item, 
o que resultou na sua inabilitação. 

O item 10.14 do Edital, suscitado pelo Recorrente, se aplica 
para sanar eventuais falhas em documentos de habilitação, e não para 
suprir a inexistência dos mesmos. 

Conclui-se, portanto, ser totalmente legal o ato que 
inabilitou o recorrente. 

É nessa perspectiva que se pode concluir que o recurso 
interposto pela recorrente é puramente protelatório e objetiva frustrar o 
resultado legítimo da licitação, obtido conforme as regras da lei e do 
ato convocatório, para obter indevidamente a vantagem da 
adjudicação do objeto licitado. 

II - REQUERIMENTO 

Por todos estes motivos, a empresa NACO BASE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO EIRELI, requer à V.Sra. SEQUER CONHEÇA, o Recurso 
interposto por SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, por não ter 
especificado os motivos do recurso em Ata, e, em conhecendo, lhe 
negue provimento, mantendo-se integralmente a decisão proferida na 
sessão do PREGÃO PRESENCIAL: 038/2019. 

Pelo que PEDE DEFERIMENTO, 

Mai inq e, 13 de novembro de 2019. 

	

NACO BASE MA 	CONSTRUÇÃO EIRELI 
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