
 
 

 Página 1 de 5 

 

 

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL – SUDECAP/PBH 

 

Referência: Contrarrazões ao Recurso Administrativo do edital de Pregão Eletrônico 

SMOBI Nº 014/2021, impetrado pela licitante CONSOMINAS ENGENHARIA 

LTDA. 

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o 

nº  32.963.001/0001-28, com sede na rua Fausto Alvim, nº 363, bairro Calafate, Belo 

Horizonte/MG – CEP 30.411-545, por seu meio de seu representante legal, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossas Excelências, na forma da legislação vigente em 

conformidade com o Art. 4º, XVIII da Lei n.º 10.520/02 e item 18.2 do Edital, apresentar 

CONTRARRAZÕES, ao recurso apresentado pela empresa CONSMINAS ENGENHARIA LTDA., 

perante essa distinta administração que de forma absolutamente coerente declarou 

vencedora a contrarrazoante participante do processo licitatório em pauta. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

Conforme instrumento convocatório, item 18.2, o prazo para contrarrazoar o recurso 

interposto por qualquer das licitantes se dará em 3 (três) dias após o término do prazo do 

recorrente. 

“Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, 

contados do término do prazo para manifestação motivada da intenção de recorrer. 
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Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a ser contados do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.” 

 O prazo do recorrente findou-se em 30.06.2021, iniciando o prazo para 

apresentações de contrarrazões no dia 01.07.2021, findando-se no dia 05.07.2021, pelo fato 

do dia 05.07.2021 ocorrer em um domingo. 

 Portanto, tempestiva a presente contrarrazões. 

 

2. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Ilustre Pregoeiro(a) e Membros da Comissão de Licitação da Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital – Sudecap. 

O respeitável julgamento das contrarrazões interposta, recai neste momento para 

suas responsabilidades, o qual a empresa CONTRARRAZOANTE confia na lisura, na isonomia 

e na imparcialidade a ser praticada no julgamento em questão, buscando pela proposta mais 

vantajosa para esta digníssima administração, onde a todo o momento demostraremos 

nosso Direito Líquido e Certo e o cumprimento pleno de todas as exigências do presente 

processo de licitação. 

 

3. DOS FATOS 

A Recorrente motivou intenção de recurso quando no pregão eletrônico que declarou 

vencedora a empresa DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., ora contrarrazoante, 

sob o argumento de que esta teria descumprido as alíquotas de encargos trabalhistas em 

sua proposta de preços. 

Assim, requereu a Recorrente em suas razões que a Recorrida seja inabilitada e 

desclassificada da presente licitação, por não atender os preceitos exigidos pelo edital.  
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No entanto, conforme será devidamente demonstrado abaixo, a contrarrazoante 

demonstrou no processo licitatório, através dos documentos apresentados, preencher todos 

os requisitos para ser declarada vencedora da licitação cujo objeto é:  

“contratação de serviços comuns de engenharia para apoio técnico na supervisão e 

controle de obras e serviços de manutenção. 

 

4. DOS OBJETIVOS DA LICITAÇÃO PÚBLICA 

Antes de adentrarmos ao mérito, cabe ressaltar que a licitação pública tem como 

finalidade atender um INTERESSE PÚBLICO, de forma que seus critérios devem ser 

observados por todos os participantes em estado de IGUALDADE, para que seja possível a 

obtenção da proposta mais vantajosa.   

Portanto, ao deixar de aplicar os dispositivos editalícios em isonomia entre os 

competidores há grave afronta a tais princípios, além de ferir o próprio PRINCÍPIO DA 

FINALIDADE.   

 

5. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SER DECLARADA 

VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM DISCUSSÃO. COMPROVAÇÃO DE TODAS AS 

EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO.   

A Recorrente aduziu em suas razões que esta Recorrida haveria descumprido as 

regulamentações legais sobre alíquotas de encargos trabalhistas. 

Esta alegação é completamente descabida visto que esta Recorrida apresentou em 

sua proposta e em diligência as alíquotas de encargos sociais e trabalhistas conforme 

legislação vigente. 

Inclusive, as alíquotas apresentadas na proposta são similares àquelas levantadas 

pela equipe de orçamentação da SUDECAP na elaboração da planilha de custos deste edital. 
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Visto isso, e considerando a exequibilidade da proposta já analisada e atestada por 

esta comissão de licitação em etapas anteriores, as argumentações apresentadas pela 

Recorrente não são verídicas nem factíveis.  

 

6. DA SOLICITAÇÃO 

Posto isto, conclui-se que a CONTRARRAZOANTE é uma empresa séria e qualificada 

que preparou sua documentação de forma meticulosa e organizada, TOTALMENTE de 

acordo com o Edital, e foi prontamente APROVADA pela Comissão. E que a RECORRENTE 

apresentou um recurso sem fundamentação e sem uma análise criteriosa da documentação, 

colocando à prova a veracidade da análise da Comissão julgadora, bem como dos 

documentos emitidos pelos órgãos públicos e de controle.  

Diante do exposto requer à V. Sa., que pelas considerações aqui tecidas e, de  tudo 

mais que consta nos autos, bem como contando com os suprimentos intelectuais inerentes à 

pessoa julgador, seja DESPROVIDO o recurso, dando sequência ao procedimento licitatório 

Edital de PREGÃO eletrônico nº 014/2021 já instalado, pelos motivos de fato e de direito 

acima explicitados.  

Vimos por meio desta ainda, declarar que atenderemos às normas e leis que regem 

as licitações, bem como as informações prestadas que venham ser solicitadas pela Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestrutura.  

 

Termos em que se pede e espera deferimento. 
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Belo Horizonte/MG, 05 de julho de 2021. 

 

 

 

__________________________________________ 

DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 

Arthur Azevedo Kopit Moscovitch 

Responsável Legal 
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