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D.M.R. PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, firma 
comercial já qualificada nos autos da concorrência pública acima mencionado, 
neste ato representada por seu representa legal que ao final subscreve, no prazo 
e forma legal, vem mui respeitosamente apresentar 

 
CONTRARRAZÕES, 

 
requerendo seja o mesmo recebido, contra RECURSO apresentado pela empresa 
K. J. DA S. CARNEIRO EIRELI, fazendo-o arrimado nas disposições da Lei 
8.666/93 e 17.2 do edital de Pregão em destaque, pelas razões expostas a seguir: 

 
DA TEMPESTIVIDADE DAS CONTRA-RAZÕES 

 
    A Contrarrazão é tempestiva a teor do disposto no art. 17.2 
do edital em comento: verbis: 

 
“17.2. Interporto o recurso, o fato será comunicado as demais 
licitantes,, que poderão impugna-lo no prazo de máximo de cinco 
dias úteis. 

 
Assim sendo, a presente Contrarrazão é tempestiva, face o 

cumprimento das disposições legais, tendo em vista, o prazo já fixado no edital, 
onde essa peticionante foi notificada no dia 13/07/2021, ficando o prazo final 
designado para o dia 20/07/2021, excluindo os dias não úteis. 
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Desta forma, a peça é totalmente TEMPESTIVA, pelo que a 

LICITANTE desde já requer sua admissibilidade e processamento.  
 

NINGUÉM PODE ALEGAR DESCONHECIMENTO DA LEI PARA ESCUSA-SE 
DE CUMPRIR A LEI. 
 

 
Inicialmente convém destacar que as licitações públicas, são 

realizadas respeitando o que preconiza o artigo 3º da lei 8.666/93, in verbis: 
 

Art. 3 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. 

 
Desta forma, os agentes públicos devem observar fielmente as 

disposições constitucionais, sendo vedado por força do § 1º do artigo acima 
mencionado, admitir, prever, incluir ou tolerar situações não previstas na 
legislação, ou dá interpretação diversa da mencionada lei. 

 
Corroborando ao acima comentando, a Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro – Decreto-Lei 4.657/1942, disciplina os meios de 
interpretação e formas para compreensão das leis e normas brasileiras, bem 
como, disciplina que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para escusa-
se de cumprir a lei, senão vejamos: 
 

“Art. 3º. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a 
conhece”. 
 
Nesta seara, importante destacar o que preconiza o inciso II 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988: 
 
“Art. 3º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei”. 
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Ora, o preâmbulo do edital de concorrência em comento, 
expressa em sua “BASE LEGAL” que o certame observará o disposto da lei na 
LEI 8.666/93 e outras leis ordinárias municipais, sendo que apesar de algumas 
exigências não constarem no edital em referência, não pode o licitante deixar de 
cumprir requisitos obrigatórios previstos na lei, sob pena de incorrer em ofensa 
ao princípio da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório. 

 
Desta forma, todos os licitantes são obrigados a observarem os 

ditames das leis e decretos previstos na BASE LEGAL do presente edital, logo, se 
não houver no corpo do edital uma exigência que seja obrigatória em uma das 
quaisquer leis e decretos acima, o licitante mesmo assim deverá apresentar, pois 
presume-se que o mesmo já tem conhecimento das minucias da lei. 

Assim sendo, a Nobre Presidente deveria/deverá 
desclassificar/inabilitar qualquer licitante que não cumprir os requisitos 
obrigatórios previstos no Edital juntamente com as leis ou decretos constantes 
da base legal do presente certame e classificar/habilitar os que atendem 
fielmente os dispositivos do instrumento convocatório. 

 
DAS RAZÕES DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA K. J. 

DA S. CARNEIRO EIRELI (Shekinah) 
 
I - Da Síntese dos fatos 

 
A empresa K. J. DA S. CARNEIRO EIRELI (Shekinah) alega em apertada 

tese que a Comissão de Licitação ágil com formalismo exacerbado, pois não 
recebeu os envelopes e o credenciamento da referida empresa pelo fato da mesma 
não ter cumprindo o contido no item 3.1 do edital, ou seja, não compareceu na 
sala de licitações no horário fixado pelo edital, descumprindo os termos do edital 
e violando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

Por outro lado, maneja recurso administrativo, o qual registra-se que o 
mesmo não preenche os requisitos de admissibilidade, contra decisão da 
comissão de licitação que simplesmente só deu cumprimento aos termos do 
edital,  sem, todavia, indicar qual dispositivo do edital e da lei foram 
contrariados/infringidos pela Comissão, sem contudo, juntar nenhuma prova 
capaz de comprovar sua tese, tentando na verdade é confundir a Comissão de 
Licitação com alegações vagas e desassociadas da realidade, fato que não merece 
prosperar conforme abaixo detalhado. 

 
II – DA FALTA DOS REQUISITOS DE 
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ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO, AUSÊNCIA DE 
AMPARO LEGAL. 

 
Antes de adentramos ao mérito do recurso, cumpre salientar 

que o RECORRENTE não foi credenciada no certame em análise, logo, não possui 
o status de licitante mais tão somente de empresa interessada em participar do 
referido procedimento licitatório, uma vez, que violou o contido no item 3.1 do 
edital, não se fazendo presente na sala de licitações no horário fixado no edital, 
participando tão somente como ouvinte. 

 
No caso em análise, o Recurso apresentado pela Empresa K. J. 

DA S. CARNEIRO EIRELI (Shekinah), não preenche os requisitos mínimos de 
admissibilidade do recurso administrativo, em especial, o da fundamentação, 
pois não demonstrou qual item foi violado pela Comissão de licitação, nem tão 
pouco, anexou documento capaz de corroborar com seus argumentos, deixando 
de cumprir os pressupostos objetivos previstos no Art. 109 da Lei 8.666/93.  

 
Ocorre nobre Julgador, que a empresa ora RECORRENTE, 

maneja recurso meramente protelatório, com o único propósito de atrasar o 
andamento da referida Concorrência Pública, uma vez, que as razões de recurso 
que foram apresentados pelo RECORRENTE, não traz nenhum elemento /motivo 
capaz de afastar a decisão tomada pela Comissão de dar cumprimento ao edital, 
em especial o item 3.1 do instrumento convocatório, em estrita observância aos 
princípios da vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e 
isonomia entre os participantes. 

 
Perceba nobre julgadores, que a intenção do recurso trata tão 

somente do erro EXCLUSIVO da empresa ora RECORRENTE de não ter 
cumprido os termos do edital, pois adentrou na sala de licitações após o horário 
fixado no edital, não havendo outro culpado pela sua não participação senão ele 
mesmo, não existindo nada em que se corrigir na decisão proferida pela 
Comissão de Licitação. 

 
Por outro lado, caso Presidente e Comissão de Licitação 

aceitasse a participação do ora RECORRENTE no referido certame, estaria 
violando os termos do edital e o princípio da isonomia e julgamento objetivo, 
pois a empresa ora Peticionante cumpriu todos os requisitos previstos no edital 
até o momento, não podendo aceitar que outra empresa descumpra os termos do 
edital e mesmo assim participe do certame em respeito às leis que regem o 
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procedimento licitatório.  
 
Assim sendo, o RECORRENTE deixou de cumprir o que 

determina o item 3.1 do edital, pois registrou a sua presença na sala de licitações 
em horário superior ao previsto no edital. 

 
Portanto, considerando o disposto acima, deve as razões 

recursais serem julgadas inadmissíveis por não preencherem os requisitos legais 
e ao final, improcedente por ausência de legalidade. 

 
Destarte, importante destacar que a Recorrente apresentou 

razões recursais de aproximadamente (duas) laudas, tentando convencer a 
Comissão  de Licitação sobre uma tese absurda, qual seja, de que houve 
formalismo exacerbado por parte da Comissão de Licitação, sem, contudo juntar 
nenhuma prova dessa afirmação, deixando de mencionar em sua peça recursal, 
QUAIS OS DISPOSITIVOS LEGAIS (LEI) HOUVE VIOLAÇÃO POR PARTE 
DA COMISSÃO (AUTORIDADE JULGADORA), ou seja, há bastante ponto de 
vista de quem fez o recurso, no entanto, não há se quer um acordão, decisão ou 
dispositivo de lei que a Comissão tenha infringido, carecendo a presente peça de 
fundamentação legal. 

 
Pois bem. 
 
 A Doutrina e a Jurisprudência dominante são no sentindo de 

que a administração pública no dever de zelar pelo bem público, deve aplicar os 
princípios norteadores do processo administrativo no que couber, sem que haja 
prejuízo ao direito alheio. 

 
No presente caso, não houve violação a nenhum princípio, em 

especial da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, isso, pelo 
simples fato de que a Comissão de Licitação, deu cumprimento ao que preconiza 
as exigências do edital, conforme analisado e julgado pelo Presidente e Comissão 
em seu parecer lançado na ata da sessão. 

 
A apresentação dos subitens em comento, uma vez previsto 

no Edital, faz-se obrigatório para todos os licitantes inclusive a Comissão de 
Licitação, porquanto não houve, quanto a sua exigência, qualquer impugnação 
no prazo legal. Ademais, consoante previsão no artigo 41 da Lei de Licitações “A 
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 
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acha estritamente vinculada”. 
 
Tal disposição rechaça qualquer argumentação aventada pela 

empresa ora RECORRENTE. Não olvidemos que o edital é lei interna do certame 
e vincula as partes. Como ensina DIOGENES GASPARINI1: 

 
“[...] estabelecidas as regras de certa licitação, tornam-se elas 
inalteráveis a partir da publicação do instrumento 
convocatório e durante o procedimento”. 
 
Nesse toar é a lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 

MELLO: 
“O edital constitui-se no documento fundamental da licitação. 
Habitualmente se afirma, em observação feliz, que é a sua “lei 
interna”. Com efeito, abaixo da legislação pertinente à matéria, é o 
edital que estabelece as regras especificas de cada licitação. A 
Administração fica estritamente vinculada às normas e condições 
nele estabelecidas, das quais não pode se afastar (art.41). Embora não 
seja exaustivo, pois normas anteriores e superiores o complementam, 
ainda, que não reproduzidas em seu texto, como bem diz Hely Lopes 
Meirelles, o edital é “a matriz da licitação e do contrato”, daí não se 
pode exigir ou decidir além ou aquém do edital”. 
 
No mesmo sentindo assevera JOSÉ DOS SANTOS 

CARVALHO FILHO: 
 
“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do 
administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas 
para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos, Se a 
regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e 
suscetível de correção na via administrativa ou judicial. 
O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-
se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos 
interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente 
qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, 
à impessoalidade e a probidade administrativa. 
[...] Vedado à Administração e aos licitantes é o 
descumprimento das regras de convocação, deixando de 
considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa 
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de documento ou a fixação de preço fora dos limites 
estabelecidos ou do prazo de validade da proposta. Em tais 
hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitante, como, 
de resto, impõe o art. 48, I, do Estatuto”. 

 
 Logo é gritante a violação da empresa RECORRENTE ao 

princípio da vinculação ao ato convocatório, devendo ser MANTIDA a decisão 
do Presidente no sentindo de não receber os envelopes da empresa por 
descumprimento do item 3.1 do edital em referência. 

 
A somar, o entendimento do Tribunal de Contas da União é 

claro ao refutar os casos em que a Administração Pública não obedece às diretriz 
traçadas no Edital. Vejamos: 

 
“Abstenha-se de aceitar propostas de bens com características 
diferentes das especificações em edital, em respeito ao princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, consoante o art. 3º da Lei 
nº 8.666/93. (Acórdão 1932/2009 Plenário). 
 
Observe rigorosamente o princípio da vinculação ao edital, previsto 
nos arts. 3º e 41, da Lei 8.666/93, abstendo-se de efetuar prorrogações 
de contratos não previstas. (Acórdão 2387/2007 Plenário). 
 
Abstenha-se de modificar, mediante tratativas com as 
empresas participantes do certame, a natureza e as 
características do objeto licitado, em atendimento ao 
principio da vinculação ao instrumento convocatório, 
estabelecido no art. 3º da Lei. Nº 8.666/93. (Acórdão 168/1995) 
 
Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a realização 
dos procedimentos licitatórios, especialmente o da vinculação ao 
instrumento convocatório e o do julgamento objetivo, previstos nos 
artigos 3º, 41, 44 e 45 da Lei nº 8.666/93. (Acórdão 483/2005). 
 
Sobre a questão, o Tribunal Superior de Justiça – STJ, já se 

manifestou sobre o tema, vejamos: 
 
“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE 
DAS PROPOSTAS. LEI 8.666/93, ART. 64, § 3º. NORMA 
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SUPLETIVA. 1. Mandado de segurança impetrado com a finalidade 
de anular multa imposta em procedimento licitatório realizado pelo 
TJSP, em virtude da recusa da licitante vencedora em assinar o 
contrato, sob a alegação de que expirou-se o prazo da proposta em 
razão de recurso interposto. 2. No que pertine ao prazo de validade 
das propostas, a Lei 8.666/93 dispõe em seu art. 64 que: "§ 3o 
Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem 
convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos 
compromissos assumidos." 3. A regra do § 3º do art. 64 tem caráter 
supletivo, devendo ser aplicada apenas na hipótese de o instrumento 
convocatório não dispor de modo diverso. 4. Hipótese em que o edital 
previu a suspensão do prazo de validade da proposta pela 
interposição de recurso administrativo, o que acarretou o 
recebimento pela licitante da convocação para assinar o termo de 
contato de forma tempestiva. Assim, vinculada a empresa licitante à 
proposta ofertada, na forma do disposto no instrumento 
convocatório, afigura-se legítima a imposição da multa prevista no 
edital pela recusa da adjudicatária em assinar o contrato. 5. 
Deveras, o princípio da vinculação ao edital, que norteia todo 
o procedimento licitatório, incide tanto para a Administração 
quanto para os licitantes. 6. In casu, o edital previa no seu 
item 6.8: "O prazo de validade da proposta não poderá ser 
inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do 
envelope nº 2, suspendendo-se este prazo na hipótese de 
interposição de recurso administrativo ou judicial." 7. Em 
conseqüência, o Grupo Técnico de Licitações e Contratos do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo concluiu:"A data aprazada para a 
abertura do envelope nº 2 estava prevista para 31/08/00, iniciando-
se a contagem do prazo de validade no primeiro dia útil subseqüente, 
ou seja, 1º/09/00. No dia 28/09/00 publicou-se a interposição de 
recurso e, via de conseqüência, suspendendo-se o prazo de validade 
nesta data. Decidido o recurso e adjudicado os itens às respectivas 
licitantes em 14/11/00, retoma-se a contagem no dia útil 
subseqüente, começando novamente no dia 16/11/00. Então, do dia 
1º/09/00 até o dia 27/09/00, decorreram-se 27 dias e, reiniciando-se 
a contagem em 16/11/00 até o 60º (sexagésimo) dia de validade da 
proposta, chegar-se-á no dia 18/12/00" 8. Nada obstante, em razão 
do recurso interposto, a impetrante insistiu na expiração do prazo de 
validade da proposta e admitiu expressamente a hipótese de dar 
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cumprimento à obrigação, desde que houvesse o reajuste do preço, 
decorrente da variação no período, provocando o desequilíbrio 
financeiro entre os contratantes e requerendo pesquisa de mercado 
para apuração dessa alteração, no que foi atendida. 9. Deveras, esse 
reajuste foi concedido e aceito pelo Tribunal, mas a impetrante, 
voltando atrás, optou por retomar, pura e simplesmente, a alegação 
de que o prazo estava superado e, por isso, desobrigada de satisfazer 
a obrigação. 10. Desta sorte, bem concluiu o aresto recorrido ao 
assentar que: "Descumprida a obrigação, apesar de atendida a 
pretensão ao reajuste, assegurado o mínimo de doze por cento 
proposto pela interessada, outra não poderia ser a decisão 
administrativa, impondo a multa prevista em lei, no mínimo de vinte 
por cento, da qual a impetrante recorreu, sem sucesso, de tal sorte 
que inexistente qualquer vício ou ilegalidade nos atos praticados, 
impossível afastar a decisão administrativa, respaldada em lei, o que 
aconselha a denegação da ordem." 11. Recurso ordinário a que se 
nega provimento (STJ - RMS: 15378 SP 2002/0127227-0, Relator: 
Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2005, T1 - 
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 28.03.2005 p. 
186<BR>RNDJ vol. 66 p. 90) 
 
Por sua vez, o Tribunal Regional da Primeira Região, noutra 

decisão (AC 200232000009391, também já posicionou-se nos termos acima 
mencionado, senão vejamos: 

 
“Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art. 3º (lei 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 vicio 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 (...)”  
   
Por fim, importante destacar o posicionamento o Supremo 

Tribunal Federal – STF, que também já posicionou-se nos termos acima 
mencionado, senão vejamos: 
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“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCORRENCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM 
ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO 
JULGAMENTO OBJETIVO. 1 Se o licitante apresenta sua proposta 
financeira sem assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela 
apocrifia, a inexistência do documento. 2. Impõe-se pelos 
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do 
julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que não 
observou exigência prescrita no edital de concorrência. 3. A 
observância ao princípio constitucional da preponderância 
da proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá 
mediante o cotejo das propostas válidas apresentadas pelos 
concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a oferta 
eivada de nulidade. 4. É imprescindível a assinatura ou 
rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob pena de a 
Administração não poder exigir-lhe o cumprimento da 
obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso. 
(STF – (RMS 2364/DF).  
 
Perceba nobre julgadores, que a Suprema Corte do nosso País 

já entendeu que a busca pela melhor proposta/oferta de preço não pode ser 
alcançada mediante o descumprimento de requisitos do edital, ou seja, uma 
exigência contida no instrumento convocatório e não atendido pelo licitante, não 
cumpre as formalidades legais e tida como eivada de nulidade, razão pela qual, 
o Presidente e Comissão acertaram em não aceitar a participação da empresa ora 
RECORRENTE por violação ao edital, frente ao princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório, igualdade, legalidade e do julgamento objetivo. 

 
Diante do exposto, requeremos a MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO DO PRESIDENTE E COMISSÃO, no sentindo DE NÃO 
CREDENCIAR o licitante K. J. DA S. CARNEIRO EIRELI por descumprimento 
do item 3.1, em respeito ao princípio da legalidade, vinculação ao instrumento 
convocatório, julgamento objetivo, isonomia, igualdade, boa fé e isonomia. 

 
III - DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS  

 
Contundo, em face de todo o exposto, requeremos:  
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I – O não recebimento do RECURSO ora combatido, por não 
ter preenchido os requisitos de admissibilidade, contrariando o Art. 109 e 
seguintes da Lei 8.666/93. 

 
II - Improcedência dos pedidos apresentados pela empresa 

K. J. DA S. CARNEIRO EIRELI, por serem contrarias a legislação pertinentes, 
aos termos do edital, a melhor doutrina e a jurisprudência categórica dos 
Tribunais de Justiça e do Tribunal de Contas da União. 

 
III - Seja provido, em todos os seus termos, a presente 

Contrarrazão, e por isso mesmo atendido os seus pedidos, para imposição e 
prevalência da lei, da doutrina e dos princípios da ISONOMIA, Ampla Defesa 
e Legalidade, afastando-se, em consequência disso, o objeto cerceio dessa mesma 
defesa, o que é nefasto para ambas as partes, na atual democracia em que 
vivemos. 

 
Ante o exposto, requer o peticionante, respeitosamente, o 

recebimento e provimento desta contrarrazão, por ser medida de direito. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 
 
 

Parauapebas-PA, 19 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
D.M.R. PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI 
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