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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E MEMBROS DA COMISSÃO  DE LICITAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ/SC 
 
 
REF.: EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 044/2021.  

 
 

ESTEL ENGENHARIA LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº 82.144.338/0001-81, estabelecida à Rua: José Quirino, nº 147, na 

cidade de Itajaí/SC, através de seu representante legal ao final qualificado e assinado, 

apresentar nossa discordância ao RECURSO ADMINISTRATIVO  apresentado pela 

empresa ECGT CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, que solicita seu credenciamento no 

certame, a empresa ESTEL ENGENHARIA LTDA, “data vênia”, vem tempestivamente, 

com fulcro no art. 4º inciso XVIII da Lei Federal nº 10.520/02, APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO , ante as razões que segue 

anexo.  

 

 

 

Termos em que, pede provimento. 
 

 

 

 

 

Itajaí/SC, 09 de julho de 2021.  

 
 
 
 
 

ESTEL ENGENHARIA LTDA  
Sérgio Luiz do Amaral Lozovey 
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DOUTA COMISSÃO DE JULGAMENTO 
CONTRARRAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

                                         PREGÃO PRESENCIAL 044/2021  

 

CONTRARRAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO  

 
 
1 - DOS FATOS 

No dia 02/07/2021, as 09:00, foi realiza a sessão de julgamento das 

propostas de preço dos participantes da licitação referente PREGÃO PRESENCIAL 

044/2021, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO FUTURA E PAR CELADAS DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA VISAN DO A 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS, DOCUMENTOS TÉCNICO S 

COMPLEMENTARES E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECID AS NO EDITAL E 

SEUS ANEXOS. 

Sendo que as seguintes empresas apresentaram propostas: 

IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA,  ENGEOBRA 

ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA EIRELI ME, CLEOMAR NUNE S DE ALMEIDA 

LTDA ME, ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA ME, ECGT CONST RUÇÕES EIRELI 

EPP, ESTEL ENGENHARIA LTDA EPP, GEOVIAS ENGENHARIA LTDA EPP. 

Após análise do credenciamento as licitantes foram declaradas 

aptas a prosseguir para fase de lances, conforme preleciona a legislação vigente do 

pregão a lei 10.520/02, com exceção da empresa ECGT CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, 

devido o objeto social e CNAE da atividade econômica, não contemplar projetos 

arquitetônicos e/ou de engenharia, sendo assim, em desconformidade com o instrumento 

convocatório. 

O recurso administrativo apresentado pela empresa ECGT 

CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, funda-se no inconformismo de seu não credenciamento, 

pela sábia decisão da Comissão de Licitação no que tange: 
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Na análise dos documentos de credenciamento, foi verificado que o proponente 
ECGT CONSTRUÇÕES EIRELI EPP não contempla em seu objeto social a 
atividade de serviços de elaboração de projetos. Em  consulta ao CNAE da 
atividade econômica, foi verificado que não contemp la projetos 
arquitetônicos e/ou de engenharia . Conforme item 5.1 do edital “Poderão 
participar deste pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação  que atenderem a todas as exigências constantes deste 
Edital e seus Anexos”. Foi suspensa a sessão por 10 minutos para consultar a 
assessoria jurídica da Sra. Fernanda Carbonari, no qual teve o mesmo 
entendimento. Fica não credenciada a empresa ECGT CONSTRUÇÕES EIRELI 
EPP. (grifo nosso) 
 
 
Desta forma, a ESTEL ENGENHARIA LTDA, por considerar justa a 

decisão proferida apresenta as contrarrazões pelos fundamentos que seguem. 

        

2 - DOS FUNDAMENTOS 

Primeiramente cabe destacar e cumprimentar a Comissão de 

Licitação de Xanxerê, pela sábia aula de Democracia e Justiça no procedimento 

Licitatório, restando um comportamento exemplar para todos os Órgãos da Administração 

Pública.  

Destaca-se que a documentação apresentada pela ECGT 

CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, restou claro que não preenche os requisitos legais, em 

que pese sua irresignação, há uma interpretação equivocada, pois, momento algum a 

Comissão de Licitação feriu os princípios norteadores do instrumento convocatório, tão 

pouco contrariou o ordenamento jurídico pátrio, uma vez que se manteve vinculada ao 

instrumento convocatório. 

 

2.2 - DA IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES  

 

2.2.1 – Do descumprimento do item 5.1 

Insurge-se a empresa recorrente, contra decisão tomada pela 

Comissão de Licitação no curso do Pregão Presencial 044/2021, que não a credenciou 

com fulcro no descumprimento do item 5.1 e seguintes do Instrumento Convocatório. 
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O edital em seu item 5.1. dispõe, in verbis: 

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

5.1. Poderão participar deste pregão os interessado s do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências 

constantes deste Edital e seus Anexos. (grifo nosso) 

Como se extrai acima poderá participar da licitação, apenas aquelas 

empresas com ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação. Cabe considerar, 

em que pese à relevância do edital, este deve ser interpretado em consonância com a Lei 

de Licitações, os interessados devem se ater aos ditames legais que regem a licitação. A 

Lei é clara ao estabelecer a necessidade  

A recorrente tenta vincular o CNAE 42 como CNAE raiz, entretanto, 

seu CNAE principal é 41.20-400 - construção de edifícios  - conforme Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) acostado a recurso pela própria 

recorrente, ademais suas atividades secundárias também não contemplam projetos de 

engenharia/arquitetura não havendo nenhuma outra atividade descrita em seu CNAE que 

sequer se assemelhe ao objeto licitado. 

Arrazoa a recorrente que no CNAE 42 - obras  de infraestrutura - 

contemplam projetos diversos de infraestrutura, mais uma vez o recorrente faz 

afirmações de forma equivocada sem realizar as devidas verificações, sem demonstrar 

de forma técnica seus argumentos e indicando de forma equivocada projetos de 

engenharia através da tabela de CNAE onde consta claramente CONSTRUÇÃO. 

Assim sendo, fica evidenciado que o argumento da recorrente é raso 

e não apresenta embasamento, desta forma não deve prosperar, pois não cumpre 

integralmente o Edital, já que seu ramo de atividade não engloba projetos arquitetônicos 

e/ou de engenharia, conforme apresentado no contrato social e no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) da empresa, deste modo não atende 

todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos. 
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Nesse sentido, além do CNAE, outro meio de comprovação da 

compatibilidade com o ramo de atuação da empresa e o objeto da licitação seria além do 

Contrato Social é a Certidão de pessoa jurídica do CREA/SC - Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Santa Catarina. 

Imperioso ressaltar que de forma tendenciosa a recorrente tenta 

justificar através dos objetivos sociais presentes na Certidão de pessoa jurídica do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA/SC, que 

“comerciais e de serviços” está relacionado a projetos arquitetônicos e/ou de engenharia, 

quando na verdade é possível verificar que diz respeito a: CONSTRUÇÃO DE 

EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E SERVIÇOS,  o argumento suscitado 

pela recorrente é decerto o mais absurdo, é de todo evidente a tentativa da recorrente de 

induzir pregoeiro a uma análise equivocada demonstrando sua opinião de forma 

tendenciosa com o objetivo social. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que não há atividades 

descritas de projetos arquitetônicos e/ou de engenharia no Contrato Social, no CNPJ da 

empresa e nem mesmo na Certidão de pessoa jurídica do CREA/SC. A recorrente 

tumultua o feito, pois apresenta diversos documentos, que não evidenciam suas 

afirmações tal situação configura insegurança jurídica a Administração. 

A recorrente anexa ao recurso ART de projetos executados em 

2016, e Atestado de capacidade técnica executados em 2011 a 2012, sob a alegação de 

estar apta a fazer projeto, porém na presente data não há qualquer documento que 

comprove a possiblidade de atuar nesta área, não há como efetivamente pontuar a 

qualificação em face de ausência de objeto social compatível na da data de abertura do 

certame, é incerto os motivos que há época fora contratada pois tal exigência poderia não 

ter sido solicitada, ou até menos seu objeto social poderia ser outro, haja vista a data da 

execução dos serviços. 

Nitidamente, não há argumentos fáticos para o recurso, o recorrente 

como é possível observar, faz análise da forma que compreende, e não apresenta sequer 

o embasamento para seus argumentos. Afirma que toda a documentação da empresa 
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está baseada na área da engenharia civil, por certo, porém no que diz respeito a 

Construção de instalações esportivas e recreativas; Construção de obras de arte 

especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Serviços de pintura de 

edifícios em geral. 

Ora, digníssima Comissão, todas as alegações da recorrente são 

totalmente descabidas e infundadas, pois o texto editalício é claro e objetivo, tanto é 

verdade que disponibiliza o contato via telefone e e-mail dos servidores para que dúvidas 

sejam esclarecidas. 

Importa observar, que a partir da publicação do edital, todas as 

licitantes têm o direito de impugná-lo ou realizar questionamentos, direito esse que se 

esvai com a entrega dos envelopes, ou seja, se caso houvesse dúvidas devia ter sido 

questionado em tempo oportuno, porém permaneceu inerte o que ocasionou na 

decadência de seu direito. 

Inquestionável o descumprimento do instrumento convocatório, 

portanto, à luz do critério objetivo de cumprimento e obediência ao vínculo estabelecido 

com o ato convocatório, o não credenciamento da recorrente se deu de forma correta 

pelo Pregoeiro da Comissão de Licitação, sem qualquer abuso e/ou ilegalidade. 

 
Destarte, é imprescindível o tratamento isonômico dos concorrentes, 

não se admitindo a criação de desigualdade injustificada decorrente da igualação dos 

desiguais. Isso ocorre quando o julgamento coloca lado a lado licitante cumpridor de 

regras e outro descumpridor, sobressai então o julgamento anti-isonômico.  

Assim, com relação ao descumprimento editalício posicionou-se 

esse respeitável colegiado:  

Administrativo. Mandado de Segurança. Serviço de Radiodifusão. Licitação. 
Cláusula Editalícia Expressa. Documentação Insuficiente. Concorrência 
067/SFO/MC (item 5.2.5). Lei nº 8666/93. 1. Cláusula editalícia com dicção clara 
e impositiva, quando desobedecida, favorece decisão  administrativa 
desclassificando o licitante que apresentou documen tação insuficiente.  
Complementação posterior não tem o efeito de desconstituir o ato administrativo 
contemporâneo à incompletude justificadora da desclassificação. 2. Sombreado o 
vindicado direito líquido e certo, a denegação da segurança é consequência 
amoldada à realidade processual. 3. Segurança denegada. (STJ - MS: 6357 DF 
1999/0043304-1, Relator: Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, Data de Julgamento: 
29/11/2001, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 08/04/2002 p. 119).  

(grifo nosso) 
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Com o mesmo entendimento, o Tribunal de Justiça do Paraná-PR:  

Apelação Cível – Mandado de segurança – Licitação – O edital tem caráter 
vinculatório entre as partes licitantes, devendo se r cumprido na íntegra, sob 
pena de desclassificação.  (TJPR, Ap. 0081888-2, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. 
Antonio Lopes de Noronha,j. 31/08/2000). (grifo nosso) 

Diante das decisões trazidas por tribunais superiores, não há como 

não compreender que caso haja descumprimento do edital, deverá a licitante ser 

desclassificada do certame. Não é justo para aquela que apresentou toda a 

documentação permanecer concorrendo com a que deixou de apresentar determinado 

documento, ante o princípio da igualdade e isonomia.  

Em que pese, é cristalino o entendimento de que a ECGT 

CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, não atendeu as condições exigidas no edital, devendo a 

Comissão de Licitações, manter seu entendimento inicial, pelo seu não credenciamento.  

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas da União, o instrumento convocatório: 

É a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública 
quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e 
enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que “a Administração não pode 
descumprir as normas e condições do edital, ao qual  se acha estritamente 
vinculada”.  (Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416) 

Com relação a este princípio tão importante colacionamos abaixo o 

entendimento do TRF1, na decisão AC 200232000009391, que assim diz: 

Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art. 4º [Lei nº 8.666/93], pode-se 
afirmar a estrita vinculação da Administração ao edital, seja quanto a regras de 
fundo quanto àquelas de procedimento. (...) O descumprimento a qualquer regra 
do edital deverá ser reprimido , inclusive através dos instrumentos de controle 
interno da Administração Pública. Nem mesmo o vício do edital justifica a 
pretensão de ignorar a disciplina por ele veiculada . Se a Administração reputar 
viciadas ou inadequadas as regras contidas no edital, não lhe é facultado pura e 
simplesmente ignorá-las ou alterá-las (...)"(Justen Filho, Marçal; Comentários à lei 
de licitações e contratos administrativos; 8ª ed., São Paulo, Dialética, comentários 
ao art. 41, pgs. 417/420). A conduta da Administração na condução do pleito foi de 
estrita observância e vinculação ao edital, sendo o direito prejudicado pertencente 
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a terceiro que não observou as prescrições editalícias, sendo descabida a 
pretensão de beneficiar-se de sua desídia.1 (grifo nosso). 

A conduta da Comissão não está eivada de ilegalidade, tendo em 

vista, sobretudo a conformidade do edital aos dispositivos legais que impõem condição de 

participação. 

Dessa forma, além de justa, está em inteira conformidade com o 

entendimento da doutrina majoritária, dos Tribunais Superiores, bem como, preceitua a 

lei, a decisão de não credenciamento proferida pela Comissão, que não poderia admitir a 

participação de uma empresa que claramente deixou de atender requisito indispensável 

do instrumento convocatório. 

 

3 - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCAT ÓRIO 

 
O ordenamento jurídico pátrio estabelece que a Administração 

Pública, em matéria de licitação, tenha como norma o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, estabelecido no art. 41 da Lei Federal 8.666/93 , que é de 

clareza solar dispor que:  

 
art. 41- A administração não pode descumprir as nor mas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. (grifo nosso). 

 

No caso sub examine, a documentação da ECGT CONSTRUÇÕES 

EIRELI EPP, não obedeceu a todos os critérios estabelecidos no edital, não sendo 

demais lembrar que este se constitui como lei interna da licitação, vinculando-se a seus 

termos tanto os licitantes quanto a própria Administração Pública.  

 

Sendo assim, em respeito ainda ao Princípio do Julgamento 

Objetivo, a Administração não pode descumprir as condições editalícias, até mesmo pela 

correlação ao princípio da Legalidade, segundo o qual o Administrador ou Gestor Público 

está jungido à letra da lei.  

                                                 
1  Disponível em: < http://jurisprudencia.trf1.jus.br/busca/>. Processo: Numeração Única: 0000939-
47.2002.4.01.3200, AC 2002.32.00.000939-1. Relator Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida. 
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Contudo, é dever da Administração a total vinculação aos critérios 

pré-estabelecidos no instrumento convocatório. Tal princípio encontra respaldo no artigo 

3º da Lei 8.666/93, senão vejamos: 

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 julga mento 
objetivo  e dos que lhes são correlatos. (grifo nosso) 
 
 
Ainda, colhe-se das lições de Hely Lopes Meirelles: 
 
 
O edital é lei interna da licitação  e, como tal, vincula aos seus termos tanto os 
licitantes como a Administração que o experiu. Assim, estabelecidas as regras 
do certame, tornam-se inalteráveis para aquela licitação, durante todo o 
procedimento. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro – 32. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2006, p.275). (grifo nosso) 
 
 
Nesse diapasão, é sabido que quaisquer decisões contrárias aos 

princípios, dos quais se deve observância, não se pode considerar mera inconveniência e 

sim uma ilegalidade.  

Deste norte, uma vez apontados os documentos que o licitante deve 

apresentar, se não o fizer, será desclassificado no certame. Em caso análogo decidiu o 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina pelo acatamento dos preceitos contidos no edital, 

vejamos:  

 
“Da leitura das razões do indeferimento do recurso administrativo interposto pela 
agravada, infere-se que está, de fato, não atendeu àquela exigência, ao contrário 
do que fez agravante, segundo ressai dos documentos de fls. 295/300 dos autos. 
Ora, se a intenção do Legislativo, com tal exigência, era verificar a capacidade e a  
regularidade econômico-financeira, não há, em princípio, justificativa para que a 
impetrante se subtraísse ao seu cumprimento. Não se trata aqui de louvar o 
formalismo exacerbado no cumprimento das exigências  previstas no edital 
de licitação em questão. É plenamente justificável,  tendo em vista o 
montante e o objeto do certame, que o órgão licitan te exija o cumprimento de 
requisito básico previsto no edital que, aliás, foi bem claro na discriminação da 
documentação relativa à regularidade econômico-financeira. Se o instrumento 
convocatório tivesse sido omisso acerca da forma de apresentação do referido 
balanço patrimonial, por certo que a agravada não poderia ter sido prejudicada, 
bastando, aí sim, a oportunização para que comprovasse que o documento 
apresentado realmente correspondia às informações contábeis da empresa. [...] 

(grifo nosso). 
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Em situações similares, esta Corte de Justiça não deu guarida a 

recursos manejados com a finalidade de obviar exigências editalícias: 

 

 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO 
LICITATÓRIO - NÃO PREENCHIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO 
EDITAL -QUALIFICAÇÃO TÉCNICA INSUFICIENTE - EMPRESA 
CONCORRENTE INABILITADA -AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO - LIMINAR NEGADA -RECURSO DESPROVIDO.  
'A vinculação ao edital é o princípio básico de toda licitação. Nem se 
compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de 
participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do 
julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas 
em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como ta l, 
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o 
expediu ' (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo. 27ª ed., São Paulo: 
Malheiros, p. 263)" (Agravo de Instrumento n. 2005.013896-4, da Capital, Rel. Des. 
Rui Fortes, j. em 14/08/07)”.  (grifo nosso). 
 
 
 
No mesmo toar:  
 
 
“Mandado de Segurança n. 2001.024375-0, da Capital. Relator: Des.Vanderlei 
Romer. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL QUE PREVÊ A 
APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 31 DA LEI N. 8.666/93. 
DESCUMPRIMENTO PELO IMPETRANTE. INABILITAÇÃO. ATO LÍDIMO. 
DENEGAÇÃO DA ORDEM. "A Administração não pode descumprir as normas 
e condições do edital, ao qual se acha estritamente  vinculada"  (art. 41 da Lei 
de Licitações). Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de 
segurança n. 2001.024375-0, da Comarca da Capital, em que é impetrante NEC 
COMPUTERS LTDA., sendo impetrado SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO: ACORDAM, em Grupo de Câmaras de Direito Público, por 
votação unânime, denegar a ordem. Custas na forma da lei. TJSC, 11 de junho de 
2003.” (grifo nosso) 
 

 
O próprio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina já 

afirmou que os critérios de aferição da vinculação ao instrumento convocatório devem ser 

respeitados, por ambas as partes: 

 
"O princípio da vinculação ao edital presente no procedimento licitatório obriga os 
licitantes, como também a administração,  ao julgamento das propostas 
pautadas exclusivamente nos critérios objetivos definidos no edital, com a devida 
observância ao tratamento isonômico entre os licitantes" (TJSC - ACMS n., de 
Blumenau, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, julgada em 24/04/2007). 

(grifo nosso) 
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O célebre autor, Marçal Justen Filho, assim posicionou-se acerca do 

tema: 

"Assim, a Administração tem liberdade para escolher as condições sobre o 
contrato futuro. Porém, deverá valer-se dessa liberdade com antecedência 
indicando exaustivamente suas escolhas. Tais escolhas serão consignadas no ato 
convocatório da licitação, que passará a reger a conduta futura do administrador. 
Além da lei, o instrumento convocatório da licitaçã o determina as condições 
a serem observadas pelos envolvidos na licitação.  A vinculação ao instrumento 
convocatório complementa a vinculação à lei. (JUSTEN FILHO, Marçal. 
Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 9. ed. São Paulo: 
Dialética, 2002). (grifo nosso) 
 

Desta feita, é inadmissível que seja credenciado à empresa 

recorrente uma vez que não possui condições básicas de participação. O edital quando 

foi publicado era igual a todos os licitantes. E fez a lei entre todos, ninguém pode desviar-

se de suas exigências, assim, não pode a ECGT CONSTRUÇÕES EIRELI EPP fazê-lo. 

Haveria severa quebra de isonomia e de igualdade. 

 

Com efeito, é imprescindível que a Administração Pública zele pelo 

bom andamento do certame, sob pena de ampla violação ao princípio da isonomia, 

colocando em risco o interesse público, além de cercear direitos e garantias que venham 

a prejudicar o seu interesse, estando em desconformidade com a finalidade dos preceitos 

legais. 

 

4 - DOS PEDIDOS 

 

Por todo exposto, assegurando o tratamento isonômico entre os 

licitantes, requer: 

I.   Sejam conhecidas as contrarrazões do recurso, haja vista que 

preenche todos os requisitos legais, doutrinários e 

jurisprudenciais; 
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II.   O indeferimento do Recurso Administrativo da empresa 

recorrente, sendo mantido seu não credenciamento;  

III.   Não sendo este o entendimento de V. Sa., requer que sejam 

os autos remetidos à autoridade superior competente, para 

que, após análise dos mesmos, defira o presente pedido, 

dando seguimento ao processo licitatório. 

 
 

Termos em que, pede deferimento. 
 
 
 

Itajaí/SC, 09 de julho de 2021. 
 
 
 
 

 
 
 

_________________________ 
ESTEL ENGENHARIA LTDA 
Sérgio Luiz do Amaral Lozovey 
Representante Legal 
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