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ILUSTRÍSSIMO SENHOR CARLINO BENEDITO, CUSTODIO ARAÚJO 

AUGUSTINHO PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE VÁRZEA GRANDE – MT.  

 

 

 

 

 

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2018 - PROC. ADM. N. 559176/2018 

 

 

 

 

ILM.º SENHOR PREGOEIRO, 

 

 

 A LUZ & CIA EIRELI, inscrita no CNPJ N: 

31.075.299/0001-77 e I.E. 13.731.664-0, qualificação, através de seu 

representante legal, Srº CARLOS BASSAN HURTADO NETO - Procurador, 

brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade RG nº: 1577292-6 

SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº. 016.558.911-62 com fundamento no 

artigo 4º, XVIII, da Lei 10.520/02, vêm até Vossas Senhorias, para, 

tempestivamente, interpor estas Contrarrazões. 

  

Ao inconsistente recurso apresentado pela empresa 

3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI perante essa distinta 

administração que de forma absolutamente acertada classificou a recorrente. 
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I - DOS FATOS: 

A RECORRIDA é uma empresa séria e, como tal, 

preparou sua proposta totalmente de acordo com o edital, apresentando seu 

melhor preço, que foi prontamente aceito pela nobre Administração. 

Entretanto, a RECORRENTE, com o claro intuito de 

tumultuar e prejudicar o andamento do certame apresentou um recurso absurdo, 

ensejando um julgamento demasiadamente formalista e desconsiderador dos 

princípios basilares que regem os procedimentos licitatórios. 

 

 A empresa RECORRIDA apresentou as marcas para 

sua proposta acompanhando a resposta do Pedido de Esclarecimento dada à 

empresa Atacadão da Construção publicada no dia 17 de dezembro de 2018, 

simplesmente ofertamos produtos com qualidade superior ao exigido no Edital. 

(Destacamos). 

 

Vejamos; 
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No Edital o ITEM 11 do LOTE XVI corresponde a 

um REFLETOR DE LED QUADRADO, AZUL, 15W em seu lugar ofertamos 

um REFLETOR DE LED QUADRADO, AZUL, 30W da marca AVANT. 

Pelo fato de no mercado “não há disponibilidade” desse tipo de produto 

fabricado em LED AZUL COM POTENCIA DE 15W.  
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Mesmo caso ocorre com o ITEM 20 ao qual 

corresponde a LÂMPADA VAPOR METÁLICO OVOIDE 

TRANSPARENTE 1500 W E-40 onde ofertamos a LÂMPADA VAPOR 

METÁLICO TUBULAR TRANSPARENTE 2000 W E-40 da marca 

EMPALUX.  
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Quando a empresa Atacadão questionou se poderia 

ofertar uma marca com as mesmas características mais com potência superior e a 

Administração se manifestou favorável, pois fim a essa questão, a decisão foi 

regulamentada pela Equipe Técnica da Superintendência de Compras da 

Prefeitura de Várzea Grande a favor da substituição desses produtos por outros 

com capacidade superior.  
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O Srº Lucas de Oliveira Souza representante da 

Recorrente não acompanhou de forma eficaz o procedimento licitatório e talvez 

não deva ter conhecimento do Pedido de Esclarecimento oferecido pela empresa 

Atacadão e muito menos tenha noção da decisão proferida pela Equipe Técnica 

da Superintendência de Compras da Prefeitura de Várzea Grande através do 

documento RESPOSTA A ESCLARECIMENTO publicado em 17 de dezembro 

2018 no site da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.  

 

Caso o Ilm.º Pregoeiro levar adiante esse recurso 

estará o mesmo contrariando suas próprias deliberações hora enunciadas antes do 

início da sessão pública, as atitudes tomadas pela Administração até o momento 

não poderiam ser mais adequadas, agiu em perfeita harmonia com os princípios 

da Razoabilidade, da Economicidade, Legalidade, Impessoalidade, da 

Proporcionalidade, Competitividade e Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

 

 O recurso da Recorrente está em desacordo com os 

ditames do edital, o item 12.1 é cristalizador quando determina que o Pregoeiro 

abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, para que o licitante interessado em interpor 

recurso manifeste, de forma imediata e motivada em campo próprio do Sistema 

Eletrônico, logo, o recurso é INTEMPESTIVO, avaliemos;  

 

12.1. Declarado vencedor, o Pregoeiro abrirá 

prazo de 30 (trinta) minutos, o licitante interessado 

em interpor recurso deverá manifestar-se, de forma 

imediata e motivada em campo próprio do Sistema 

Eletrônico. Após a manifestação no sistema, será 

concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar as 
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contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

 

A recorrente conforme determina o item 12.1 do 

Instrumento Convocatório deveria se manifestar de forma imediata e motivada 

em campo próprio do Sistema Eletrônico no prazo de 30 (trinta) minutos e não 

fez. 

No dia 08 de janeiro de 2019 as 11:08: 12 horários de 

Brasília o Ilm.º Pregoeiro anunciou no Portal Eletrônico da Bolsa de Licitações e 

Leilões da seguinte forma; 

 

“Bom dia senhores licitantes, informo que após 

análise preliminar foi constatado que todas as 

licitantes, atenderam aos requisitos necessários 

conforme exigência editalicia. Diante das 

informações apresentadas declaro as licitantes LUZ 

& CIA EIRELI, ATACADAO DA CONSTRUÇÃO 

LTDA, 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO 

EIRELLI e DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS 

ELÉTRICOS LTDA. – EPP HABILITADAS. ” 

 

No mesmo dia as 11:09:21 enunciou também;  

 

“Informo que a abertura da fase de manifestação de 

recursos ocorrerá dia 09/01/2019 às 10 horas 

(horário de Brasília). ” 

 

No dia 09/01/2019 as 10:00:04 horário de Brasília 

deu início a sessão declarando aberta a fase de interposição de recursos vejamos;  

“MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS” 
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Como comprovação incluirmos alguns print da tela do 

portal BLL, verificamos; 
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O Prazo da recorrente era de 30 (trinta) minutos “para 

manifestar-se, de forma imediata e motivada em campo próprio do Sistema 

Eletrônico” e isso não ocorreu à mesma perdeu o prazo.  

 

Como a sessão foi reaberta no dia 09/01/2019 as 

10:00:04 horário de Brasília para a manifestação da intenção de recorrer os 

licitantes interessados em interpor recurso deveriam manifestar-se, de forma 

imediata e motivada em campo próprio do Sistema Eletrônico até as 10:30:04 

horário de Brasília do mesmo dia, como constatamos nas mensagens no Portal 

BLL não houve nenhuma manifestação por parte da empresa 3E ou outros 

demais Licitantes. 

A norma contida no item 12.2 é determinante para 

que o recurso impetrado pela recorrente seja totalmente rechaçado veja; 
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12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do 

licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) 

pregoeiro (a) ao vencedor. (Grifamos). 

 

Idêntica regra também está contida item 12.1.2 do 

Instrumento Convocatório, onde traz que não será conhecido o recurso cuja 

petição tenha sido apresentada fora do prazo, in verbis; 

 

12.1.2. Não será conhecido o recurso cuja petição 

tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita 

por procurador não habilitado legalmente no processo 

para responder pela empresa. (Grifamos). 

 

O item 7.9 do referido Edital define que cabe a 

licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da 

desconexão do seu representante. Constamos;  

 

7.9 Caberá a licitante acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão 

do seu representante. 
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Caso a Administração venha admitir esse recurso 

infundado interposto pala Recorrente estará descumprindo as suas próprias 

normas a qual é estritamente vinculada. 

 

Além disso, o item 2.4 do referido edital estabelece 

que todas as informações que o (a) Pregoeiro (a) julgar importantes serão 

disponibilizado no sítio www.bllcompras.org.br vejamos; 

 

2.4 Todas as informações que o (a) Pregoeiro (a) 

julgar importantes serão disponibilizadas no sítio 

www.bllcompras.org.br, razão pela qual as empresas 

interessadas deverão consultá-lo obrigatoriamente até 

a data prevista para abertura da sessão. (Grifamos). 

 

Ademais, temos estipulado o item 4.3 e suas alíneas 

indo da letra “a” a “d” rege sobre comportamento que nós Licitantes devemos 

possuir durante a sessão, analisemos; 

4.3. A participação nesta licitação significa: 

a) Que a empresa e as pessoas que a representam 

leram este edital conhecem e concordam plenamente 

com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; 

b) Conhecem a legislação desta modalidade de 

licitação, bem como àquelas que indiretamente a 

regulam; 

c) Conhecem e entendem a dinâmica e 

operacionalização do pregão em sua forma eletrônica; 

d) Tem plena ciência de que não cabe, após sua 

abertura, alegação de desconhecimento de seus itens, 

das condições de fornecimento ou participação ou 

http://www.bllcompras.org.br/
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questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de 

elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler 

atentamente todo o edital, e demais documentos 

anexos. 

 

Assim, concluímos que o Srº Lucas ora representante 

da recorrida não leu o referido edital, não conhece, não concorda com suas 

instruções, deveres e direitos nele descritos; não conhece a legislação desta 

modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente a regulam; não 

conhece e entende a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma 

eletrônica; e não tem a plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação 

de desconhecimento de seus itens, das condições de fornecimento ou participação 

ou questionamento quanto ao seu conteúdo. 

 

Conforme se prevê no §6º do art. 3º do Decreto n. 

5.450/05, a licitante ao credenciar junto ao provedor do sistema implica em se 

responsabilizar legalmente e a presunção de possuir capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica in verbis; 

 

Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005 

Art. 3o Deverão ser previamente credenciados perante 

o provedor do sistema eletrônico a autoridade 

competente do órgão promotor da licitação, o 

pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os 

licitantes que participam do pregão na forma 

eletrônica. 

 (...) 
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§ 6o O credenciamento junto ao provedor do sistema 

implica a responsabilidade legal do licitante e a 

presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes ao pregão na forma 

eletrônica. 

 

O recurso impetrado pela Recorrente nesse ato 

representado pelo Srº Lucas é meramente protelatório, recorreu por recorrer, 

simplesmente abusou do direito de recorrer, cometendo dessa forma crime 

Litigância de má-fé.  

O item 3.7 do Instrumento Convocatório estipula 

penas para aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar a realização de 

qualquer ato do procedimento licitatório, vejamos; 

 

3.7 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa, a realização de 

qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá 

em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e 

multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93. 

 

Deste modo, o Srº Lucas representante da recorrente 

deve ser penalizado com o rigor da Lei, tenta impedir, perturbar e fraudar a 

licitação com afirmações falsas anotadas no seu recurso, pois interpôs seu 

recurso com intuito manifestamente protelatório, cometendo crime Litigância de 

má-fé prevista no inciso VII do art.80 Código de Processo Civil, os Diretores da 

empresa 3E também devem receber o mesmo tipo tratamento, incluindo multas 

previstas no artigo 93 da Lei 8666/93. 
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Assim, tendo os fatos sido explicados, passamos aos 

entendimentos doutrinários que explanam e demonstram a razoabilidade dos 

argumentos nestas aludidos. 

 

DA JUSTIFICATIVA: 

 

I – Dos Princípios Norteadores 

A licitação é um procedimento administrativo, ou 

seja, uma série de atos sucessivos e coordenados, voltada, de um lado, a atender 

ao interesse público e, de outro, a garantir a legalidade, de modo que os licitantes 

possam disputar entre si, a participação em contratações que as pessoas jurídicas 

de direito público entendam realizar com os particulares.  

 

Mencionamos o Princípio da razoabilidade 

administrativa ou proporcionalidade, como denominam alguns autores.  

 

Na seara administrativa, segundo o mestre Dirley da 

Cunha Júnior, a proporcionalidade “é um importante princípio constitucional que 

limita a atuação e a discricionariedade dos poderes públicos e, em especial, veda 

que a Administração Pública aja com excesso ou valendo-se de atos inúteis, 

desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais”. (CUNHA JÚNIOR, Dirley da. 

Curso de Direito Administrativo. 7ª ed. Podium, 2009, p. 50 - 

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5865/O-principio-da- proporcionalidade). 

 

O subprincípio da proporcionalidade em sentido 

estrito traz um real sistema de valoração, na medida em que, ao se garantir um 

direito, muitas vezes é preciso restringir-se outro. Em suma, por meio deste 

subprincípio, impõe-se que a medida adotada traga vantagens que superem 

quaisquer desvantagens. 
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Dessa forma, além de sua previsão como princípio a 

ser obedecido pela Administração Pública na consecução de seus atos convém 

destacar que o inciso VI, do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 9.784/99 

destacou que “nos processos administrativos serão observados, entre outros, 

os critérios de adequação entre meios e fins, vedada a imposição de 

obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 

necessárias ao atendimento do interesse público”. 

 

II. Descumprimento das Normas do Edital da Parte da Recorrente  

 

A recorrente perdeu o prazo para recorrer, não se 

manifestou no portal BLL como determinado no Instrumento de Convocação, 

mesmo contrariando várias regras do Edital protocolou seu recurso na sede 

Administrativa da Prefeitura do Município de Várzea Grande, onde a recebemos 

através do e-mail no dia 15 de janeiro de 2019. 

 

  Os Licitantes e os membros da equipe da licitação 

estão estritamente vinculados ao Edital e suas regras conforme determina o art.41 

da Lei 8666/93, devendo cumpri-las estritamente. 

 

Nos itens 12.1, 12.1.2 e 12.2 do Edital dispõem sobre 

as regras para manifestar a intenção de recorrer, depois de declarado os 

vencedores, vejamos; 

 

12.1. Declarado vencedor, o Pregoeiro abrirá 

prazo de 30 (trinta) minutos, o licitante interessado 

em interpor recurso deverá manifestar-se, de forma 

imediata e motivada em campo próprio do Sistema 

Eletrônico. Após a manifestação no sistema, será 
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concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação das razões do recurso, ficando os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

as contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

(Grifamos).  

12.1.2. Não será conhecido o recurso cuja petição 

tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita 

por procurador não habilitado legalmente no processo 

para responder pela empresa. (Grifamos). 

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada 

do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) 

pregoeiro (a) ao vencedor. (Grifamos).  

O inciso XVIII do artigo 4° da Lei 10.520/2002 

determina que declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar de 

forma imediata e motivadamente a intenção de recorrer, veja;  

XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante 

poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o 

prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos; (Grifamos). 
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A exigência de prazo de 30 (trinta) minutos para o 

licitante interessado em interpor recurso se manifestar de forma imediata e 

motivada em campo próprio do Sistema Eletrônico conforme institui o item 12.1 

também está resguardado pelo Tribunal de Contas da União pelo Acórdão Nº 

1020/2010 – TCU – Plenário in verbis; 

 

ACÓRDÃO 1020/2010 ATA 15/2010 - PLENÁRIO 

- 12/05/2010 

Relator: VALMIR CAMPELO 

Sumário:  PEDIDO DE REEXAME CONTRA O 

ACÓRDÃO Nº 1.990/2008-TCU-PLENÁRIO - 

REPRESENTAÇÃO). DETERMINAÇÃO PARA 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO 

DE INTENÇÃO DE RECURSO. PROCEDÊNCIA 

DOS ARGUMENTOS. CONHECIMENTO. 

DESNECESSIDADE DA DETERMINAÇÃO OU 

SUA SUBSTITUIÇÃO POR RECOMENDAÇÃO. 

PROVIMENTO. INSUBSISTÊNCIA DOS ITENS. 

 

A administração deve estar atenta aos anseios 

daqueles que, por algum motivo, pugnam pelo seu direito, por outro, não pode 

perder de vista o interesse público, constantemente obstaculizado por 

questionamentos meramente protelatórios. Também não se pode deixar de 

considerar os interesses daqueles que tiveram sua proposta acolhida pela 

administração e pretendem ter o seu negócio concluído o mais rapidamente 

possível. 

Não se trata aqui de um exame do mérito do recurso, 

visto que esse cabe ao superior, mas de verificar se os motivos apresentados na 

intenção de recorrer possuem, em tese, um mínimo de plausibilidade para seu 

seguimento. Esta é a melhor exegese da expressão “motivadamente” contido no 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1020%2520ANOACORDAO%253A2010/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1020%2520ANOACORDAO%253A2010/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1020%2520ANOACORDAO%253A2010/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1020%2520ANOACORDAO%253A2010/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
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art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/2002, pois são inúmeros os casos em que o 

próprio pregoeiro tem plenas condições de negar seguimento ao recurso em um 

exame simples dos fundamentos apresentados.  

Cabe ao interessado não esgotar os seus fundamentos, 

mesmo porque os prazos concedidos não podem ser excessivamente dilatados 

para esse fim, mas deve dentro do possível apresentar motivação que demonstre 

o mínimo da plausibilidade de seus argumentos que justifique o seguimento do 

recurso. 

Por todo o exposto, compreendo que o procedimento 

definido pela Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 3.555/2000 e 

5.450/2005, ao exigir que a manifestação da intenção de recorrer seja motivada e 

que o exame da admissibilidade seja realizado pelo pregoeiro, apenas concretiza 

o princípio da eficiência consignado no art. 37 da Constituição Federal. 
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DO PEDIDO 

Ante o exposto, e por ser da mais clara e cristalina 

justiça requer-se: 

a) Que o recurso apresentado pela licitante 3E TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUÇÕES EIRELI seja considerado INTEMPESTIVO, pelo fato 

não atender aos itens 12.1, 12.1.2 e 12.2 do Edital, inciso XVIII do artigo 

4° da Lei 10.520/2002 em fim de que fique mantida a igualdade entre os 

participantes; 

 

b) Que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT abra procedimento 

Administrativo contra Srº Lucas de Oliveira Souza e Diretores da 

empresa 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI, pois 

interpôs seu recurso com intuito manifestamente protelatório, cometendo 

crime Litigância de má-fé prevista no inciso VII do art.80 Código de 

Processo Civil, incluindo as penas legais e multas previstas no artigo nº 93 

da Lei 8666/93. 

 

c) A condenação do Srº Lucas de Oliveira Souza e Diretores da empresa 

3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI nos termos do 

artigo 299 do Código Penal.  

 

d) Ad argumentandum tantum, caso não seja concedido o pedido, o que se 

admite apenas por cautela, requer a remissão do processo, instruído com a 

presente insurgência à autoridade hierárquica superior, conforme 

estabelece o Art. 7º, inciso III, do Decreto nº. 3.555/2000 c/c o Art. 109, 

§4º, do Estatuto das Licitações, aplicado subsidiariamente ao presente 

caso, havendo de ser acolhido e provido, em todos os seus termos o 

presente Recurso; 
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Nestes Termos Pedimos 

Deferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

CARLOS BASSAN HURTADO NETO – PROCURADOR  

RG: 1577292-6 SSP/MT - CPF: 016.558.911-62 

 LUZ & CIA EIRELI  

CNPJ – 31.075.299/0001-77 

 



 
 

LUZ & CIA EIRELI  
CNPJ – 31.075.299/0001-77  
I.E.: 13731664-0 
R UM (LOT JD ALENCASTRO) Nº 4646B - ESQ FERNANDO C. COSTA LOT JD. ALENCASTRO – COXIPO 
CEP: 78.085-008 - CUIABÁ/MT– (65) 3661-1700 
E-MAIL: 
compras2@luzecia.net 
licitacao2@luzecia.net 

 

23  
 

ÍNDICE 

OD. DESCRIÇÃO PÁG. 

01 Resposta Esclarecimento  24 a 27 

02 Catálogo Avant  28 a 29 

03 Catálogo Empalux 30 a 32 

 


