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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA MUNICIPAL VÂNIA RODRIGUES SOUZA DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO.  

 

 

Ref.: Processo nº. 02.00479/2018 

 Pregão Eletrônico nº. 052/SML/2019 

 

 

   MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 08.666.201/0001-34, 

domiciliada na Rodovia BR 364, Km 4,5, s/n, bairro Lagoa, Porto Velho/RO, 

vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Administrativo apresentado pela empresa 

licitante O.G. SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, nos termos a seguir 

pormenorizadamente descritos. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

   Porto Velho/RO, 02 de julho de 2019. 

 

MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA 

CNPJ sob nº. 08.666.201/0001-34 
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I – DO MÉRITO - CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Irresignada com a convocação da empresa MADECON, a 

Recorrente sustenta razões infundadas, tendo como base suposta ausência de 

isonomia no tratamento com os licitantes, porquanto após a desclassificação 

da empresa OPÇÃO ENGENHARIA, foi convocada a próxima licitante, que no 

caso, é a MADECON ENGENHARIA, tendo sido efetuada uma ligação 

telefônica para envio da proposta e negociação.  

 

Nessa esteira, a Recorrente alega que houve 

descumprimento por parte da Pregoeira, haja vista afirmar que a convocação 

da empresa MADECON não ocorreu de acordo com o edital.  

 

Como se denota na própria narrativa assertiva da d. 

Pregoeira, foi informado à Recorrente que estava em fase de negociação 

com a segunda classificada, MADECON, e tendo sido acordado o envio da 

proposta na segunda-feira, dia 03.06.2019.  

 

Ou seja, a Recorrente tinha plena ciência dos trâmites no 

certame e em nenhum momento apresentou qualquer indocilidade.  

 

Ora, é fato incontroverso a aplicabilidade de um 

formalismo moderado nos certames licitatórios, visando uma maior efetividade 

em prol dos interesses da Administração Pública.  

 

O formalismo moderado se relaciona a ponderação entre 

o princípio da eficiência e o da segurança jurídica, ostentando importante 

função no cumprimento dos objetivos descritos no art. 3º da lei de licitações: 

busca da proposta mais vantajosa para a Administração, garantia da 

isonomia e promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 
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Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário: 

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração 
Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo 
moderado, que prescreve a adoção de formas simples e 
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 
segurança e respeito aos direitos dos administrados, 
promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o 
formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes 
essenciais à proteção das prerrogativas dos 
administrados. 

 

Nota-se que sua utilização não significa desmerecimento 

ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório ou negativa de 

vigência do caput do art. 41 da lei 8.666/93 que dispõe sobre a impossibilidade 

de a Administração descumprir as normas e condições do edital. Trata-se de 

solução a ser tomada pelo intérprete a partir de um conflito de princípios. 

 

Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a 
concretização do interesse público, pode o princípio da 
legalidade estrita ser afastado frente a outros princípios. 
(Acórdão 119/2016-Plenário) 

 

Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os 

princípios não são incompatíveis entre si. Diante de um conflito de princípios 

(p. ex., vinculação ao instrumento convocatório x obtenção da proposta mais 

vantajosa), a adoção de um não provoca a aniquilação do outro. Como 

exemplo, esse raciocínio pode ser percebido nas seguintes decisões do 

Tribunal de Contas da União: 

 

Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não 
pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de 
desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo 
as simples omissões ou irregularidades na documentação 
ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem 
prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem 
sanadas mediante diligências. (Acórdão 2302/2012-
Plenário) 

 

O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que 
proíbe a Administração de descumprir as normas e o 
edital, deve ser aplicado mediante a consideração dos 
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princípios basilares que norteiam o procedimento 
licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais 
vantajosa. (Acórdão 8482/2013-1ª Câmara) 

 

Nessas hipóteses, a análise deve considerar a importância 

de cada princípio no caso concreto, e realizar a ponderação entre eles a fim 

de determinar qual prevalecerá, sem perder de vista os aspectos normativos. 

Por esse motivo, as soluções não respeitam fórmulas prontas, podendo variar 

de um caso para outro. 

 

Ademais, o certame licitatório não representa um fim em si 

mesmo, mas um meio que busca o atendimento das necessidades públicas.  

 

Assim, no caso em espeque, é fato incontroverso que 

a Pregoeira optou pela escolha mais ágil e efetiva para dar andamento 

no certame licitatório, visando o interesse da Administração Pública. 

 

Portanto, não houve uma ausência de isonomia ou 

tratamento diferenciado em relação à Recorrida, mas pautou-se numa 

medida eficaz, realizando a ligação e já efetuando as tratativas de 

negociação, inclusive foi comunicado à Recorrente dos trâmites do 

certame. 

 

 O Superior Tribunal de Justiça – STJ, por exemplo, já 

assegurou a licitante que não houvesse o seu afastamento em razão de 

detalhes formais: 

 
[…] 2. Há violação ao princípio da estrita vinculação ao 
Edital, quando a administração cria nova exigência 
editalícia sem a observância do prescrito no § 4º , art. 21, 
da Lei nº 8.666/93. 
O procedimento licitatório há de ser o mais abrangente 
possível, a fim de possibilitar o maior número possível de 
concorrentes, tudo a possibilitar a escolha da proposta 
mais vantajosa. 
Não deve ser afastado candidato do certame licitatório, 
por meros detalhes formais. No particular, o ato 
administrativo deve ser vinculado ao princípio da 
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razoabilidade, afastando-se de produzir efeitos sem 
caráter substancial. 
Segurança concedida. (STJ. Mandado de Segurança nº 
5631-DF — 1ª Seção. Relator: ministro José Delgado). 

 
E mais, já á pacificado no TCU, a aplicação do formalismo 

moderado, porquanto o apego a formalismos exagerados não contribuem 

para a finalidade do certame, vejamos: 

 

Assim, a interpretação e aplicação das regras nele 
estabelecidas deve sempre ter por norte o atingimento 
das finalidades da licitação, evitando-se o apego a 
formalismos exagerados, irrelevantes ou desarrazoados, 
que não contribuem para esse desiderato. TCU. Processo 
nº 017.101/2003-3. Acórdão nº 1.758/2003 — Plenário. 
Relator: ministro Walton Alencar Rodrigues. 

 

Por conseguinte, é visível que a Recorrente apenas 

apresenta chicanas processuais para tumultuar o certame e incorrer em 

prejuízos, principalmente à Administração Pública, o que justifica o formalismo 

mitigado no caso em espeque e aceito pelos tribunais e doutrina.   

 

Assim, a r. decisão da Pregoeira deve ser mantida em 

todos os seus termos, para que promova o andamento do certame, em 

enaltecimento ao interesse público.  

 

II - DA LICITAÇÃO E SEUS OBJETIVOS 

 

   Tudo o que foi exposto nestas contrarrazões torna evidente 

a legalidade na convocação da Recorrida, não incorrendo em nenhuma 

ofensa ao ordenamento jurídico pátrio consistente na Lei de Licitações, 

Constituição Federal e princípios abalizadores dos certames licitatórios. 

 

   É óbvio, sábio Julgador, que o importante no certame 

licitatório é a sociedade e esta certamente será beneficiada quanto mais 

ofertas houverem. É isto que almeja a Recorrente.  
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   A Lei nº. 8.666/93, em seu art. 3º, caput, tratou de assegurar 

sempre o princípio da isonomia e legalidade, dentre outros nas licitações, in 

verbis: 

“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.” 

 

Não é de bem a Administração Pública querer criar regras 

absurdas em sua execução, pois visivelmente torna o 

processo licitatório deficiente. 

 

   Segundo José dos Santos Carvalho Filho, licitação é o 

procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da 

Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor 

proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos – a 

celebração de contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico 

ou científico.    

 

    A doutrina e jurisprudência brasileira no campo do Direito 

Administrativo estão absolutamente acordes sobre o cumprimento dos 

princípios constitucionais da isonomia entre os licitantes e a escolha da 

proposta mais vantajosa para a administração e neste sentido o presente 

recurso busca a reforma da decisão que se pautou em regra tão severa.  

 

“Vale insistir da inconstitucionalidade de exigências 

excessivas, no tocante à qualificação técnica. Observe-se 

que a natureza do requisito é incompatível com disciplina 

precisa, minuciosa e exaustiva por parte da Lei. É 

impossível deixar de remeter à avaliação da 

Administração a fixação dos requisitos de habilitação 

técnica. Essa competência discricionária não pode ser 

utilizada para frustrar a vontade constitucional de garantir 

o mais amplo acesso de licitantes, tal como já exposto 

acima.” - grifo nosso (Comentários à Lei de Licitações e 
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Contratos Administrativos, 11ª edição – p.336 – Marçal 

Justen Filho). 

 

    No campo doutrinário, traz a recorrente à colação, lição 

do Profº Carlos Ari Sunfeld, em sua obra “Licitação e Contrato Administrativo”, 

Ed. Malheiros, 2ª ed., 1995: 

“Claro, a licitação não se conduz pelo culto vazio das 

formas, pelo rigorismo estéril e sem conteúdo. O 

formalismo nela, é um instrumento da igualdade e 

moralidade: as regras do edital são inalteráveis a meio 

caminho, pois isso beneficiaria um licitante em favor de 

outro; ... Em suma, o rigor formal não existe em si, mas pela 

igualdade e probidade.” (grifo nosso). 

    

   É vasto e pacífico o entendimento que em prol do 

interesse público na busca pela proposta mais vantajosa respeitando o 

princípio da isonomia entre as licitantes no seu julgamento administrativo, não 

cabendo prosperar as razões da Recorrente, considerando que os atos 

praticados pela Pregoeira foram dentro dos parâmetros legais, visando os 

interesses da Administração Pública.   

 

III - DOS PEDIDOS 

  

Ex positis, requer-se a Vossa Senhoria, com sua digna e 

notória sapiência, não sejam conhecidos os argumentos da recorrente O.G. 

SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelos motivos já narrados no presente 

recurso, por ser de direito e justiça. 

   

   Nestes termos, pede deferimento. 

   Porto Velho/RO, 02 de julho de 2019. 

 

MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA 

CNPJ sob nº. 08.666.201/0001-34 




