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REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2021 
 
 
 
 
  

ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF: 
07.655.416/0001-97, sediada à Rua Primeiro de Maio, 131 - Bairro Cachoeirinha, 
CEP.: 31130-130, Belo Horizonte/MG, por seu representante legal infra-assinado 

vem, respeitosamente, perante V. Ex.a., apresentar  
 

CONTRA RAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
interposto pela licitante DIEX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, aduzindo o que 

segue:  
 
I - Dos fatos 

 
A empresa DIEX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, daqui por diante 

denominada apenas como DIEX, interpôs recurso administrativo, visando desclassificar a 
proposta da Artebrilho, empresa vencedora do certame, alegando erros na confecção 
das planilhas e preços. Observa-se que nenhuma empresa que participou do  certame, 
teve interesse em apresentar recurso, sabedores da seriedade e competência da 
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA . 

 
Todavia, as alegações apresentadas pela referida recorrente não passa de 

mero inconformismo e com o objetivo de tumultuar o processo licitatorio. Assim, 
demonstraremos que o pedido dessa recorrente não deve ser deferido, pois, mostra-se 
totalmente improcedente.  

 
1 – Do conteúdo 

 

Vimos que em seu recurso administrativo, a  DIEX limitou-se em demonstrar 
possíveis erros imaginários nas planilhas de preço integrantes do processo de licitação 

 Por esse motivo pedimos que o mesmo seja indeferido. 



 
A recorrida impugna o presente recurso, que tem como meta apenas tumultuar o 
processo licitatório em curso, uma vez que a recorrente contrária ao resultado do 
pregão, em que restou aceita e habilitada a recorrente ARTE BRILHO MULTISERVIÇOS 
LTDA., no resultado de coleta de preços ofertados, tendo a recorrida ofertado o melhor 
preço, motivo pelo qual, repise-se, restou aceito o seu lanço e habilitada no pregão. 
 
 
O valor ofertado pela recorrida está rigorosamente dentro dos ditames do edital, 
obedece a legislação em vigor, mormente a Convenção Coletiva de Trabalho de Belo 
Horizonte, sendo, portanto, perfeitamente exeqüível. A documentação apresentada 
também atende aos requisitos do edital, estando portando habilitada.  
A ARTEBRILHO MULTSERVIÇOS LTDA. seguiu rigorosamente todos os itens e exigências 
do Edital, e os valores apresentados são suficientes para a prestação dos serviços com 
qualidade e excelência, uma vez que a ARTEBRILHO MULTSERVIÇOS LTDA. executou 
por quase 10 anos os serviços objeto do processo sem nunca ter deixado de atender em 
nenhum ponto  as exigências do contrato. Todas as obrigações e exigências da 
Convenção Coletiva de Trabalho são respeitados e atendidos pela ARTEBRILHO 
MULTSERVIÇOS LTDA. Não pode a Administração nem nenhuma empresa querer 
administrar os custos de outra empresa. Cabe ao poder público fiscalizar e gerenciar o 
contrato e suas exigências.  
 
 
  

O Edital é a Lei interna no Processo licitatório, devendo a 

Administração processá-lo e julga-lo de acordo com os critérios estabelecidos e, 
com observância aos princípios constitucionais e os previstos no art. 3º da Lei 

8666/93. A Comissão Permanente de Licitação NÃO pode se afastar nos seus 
julgamentos, sob pena de violação do princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. 

 

Comentando a fiel observância desse princípio, ensinou o ilustre prof. 

HELY LOPES MEIRELES (Licitação e Contrato Administrativo, 11ª Edição, 
Malheiros Editores 1996, pág. 31 que): 

 

"A vinculação ao Edital significa que a Administração e 
os licitantes ficam adstritos aos termos do pedido ou do 

permitido no instrumento convocatório da licitação, 

quer quanto ao procedimento, quer quanto à 



documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato." 

(Grifo e negrito nosso) 

 

"O edital é Lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos 
seus termos tanto os licitantes quanto a Administração que 
a expediu. É impositivo para ambas as partes e para todos 

os interessados na licitação". 

De acordo com a Lei 8666/93, Artigo 3º, parágrafo 1º (primeiro), inciso I e II. 

 

“Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio 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 vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos. 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências 

ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 

dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente 

ou irrelevante para o específico objeto do contrato; 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, 

legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre 

empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a 

moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando 

envolvidos financiamentos de agências internacionais, 

ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei 
no 8.248, de 23 de outubro de 1991.” (Grifo e negrito nosso) 

Marçal Justen Filho, em sua obra intitulada ‘Pregão 
(Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico), 2ª edição 
revista e atualizada, de acordo com a Lei Federal nº. 10520/2002, 
Dialética, pág 256’ discorre sobre o assunto: 

 
“A licitação atinge resultado exitoso quando é obtida a melhor 
oferta, que preencha os requisitos de admissibilidade, formulada 



por sujeito que exiba documentação probatória dos cumprimentos 
dos requisitos de participação. Esse resultado poderá ser atingido 
desde logo, no exame do lance vencedor da fase correspondente. 
Poderá derivar do exame de outros lances, caso eliminado aquele 
lance originalmente vencedor. 
 
 
 

Uma vez obtida a oferta satisfatória, de autoria de licitante que tiver exibido a 

documentação necessária, o pregoeiro deverá pronunciar sua vitória.[...]” (Grifo e 
negrito nosso) 

 
Portanto, requer seja o presente recurso julgado inconsistente, julgando-o 
improcedente, e prosseguido-se no processo de contratação da empresa ARTEBRILHO 
MULTISERVIÇOS LTDA., ora recorrente, nos moldes do pregão realizado. 

 
II - Do Pedido 
 

Diante o exposto, estão expressamente impugnados todos os argumentos e 
pedidos da recorrente referentes  à desclassificação da ARTEBRILHO MULTSERVIÇOS 
LTDA  

Desta forma, requer-se que seja recebida e julgada a presente contra razão 
dando-lhe provimento e conseqüentemente negando provimento ao recurso interposto 
pela licitante DIEX. 

 
 

Nestes termos. 
Pede deferimento. 

 
Belo Horizonte, 26 de maio de 2021. 

 
 
 
 

ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA . 
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