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À ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DO BB TECNOLOGIA - COBRA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE 25-2018-03-15 

 

 

UTIL ASSESSORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE LOCAÇÃO 

DE MÃO DE OBRA., pessoa jurídica de direito privado, qualificada no 

procedimento licitatório acima referenciado, vem mui respeitosamente à 

presença de V. Sa., por intermédio de seu representante legal, interpor, 

TEMPESTIVAMENTE, amparada no disposto no Decreto nº 3.555/2000, 

no na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 5,450/2005, bem como 

subsidiariamente nas disposições contidas na lei nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993, com suas alterações posteriores, oferecer,  

 

CONTRA RAZÕES 

 

com esteio no artigo 109, II da Lei nº 8.666/93, em desfavor ao recurso 

apresentado pela empresa GRIJO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP,  que 

considerou a injusta a sua desclassificação no Pregão Eletrônico n.º 25-2018-03-

15, pelas razões que passará a expor, requerendo o seu conhecimento e 

provimento, desta forma, sendo mantida a desclassificação da mesma,  ou em 

caso negativo, a remessa à AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, 

julgamento e provimento, propiciando respeito às legislações, acórdãos e 

decisões pertinentes ao tema. 

ASSERTIVA INTRODUTÓRIA 

 

Como já sabido, a empresa Util participou do Pregão Eletrônico 

n.º 25-2018-03-15, promovido por este órgão, com vista à contratação de 

empresa especializada para Contratação de empresa especializada para 

a prestação continuada de serviços de limpeza, recepcionista, copa, contínuo, 

jardinagem, com fornecimento de material de higienização no estabelecimento 

da COBRA Tecnologia S.A., situado na SEPN Quadra 508, Lote 7 – Brasília – 

DF. 
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A empresa Recorrente foi convocada a apresentar a sua 

habilitação e proposta de preços em conformidade com o exigido no Edital, o 

que de fato ocorreu em tempo hábil. 

Após análise, por parte do BB Tecnologia, foi constatado que os 

dos documentos apresentados não atendiam na integra as exigências de 

habilitação, mais especificamente o  item 10.47.11.3 do edital, sendo reprovado 

na Qualificação Econômico-Financeira, o qual exigia a comprovação do 

percentual mínimo de 16,66% de Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro, 

o que levou a sua desclassificação. 

A própria recorrente deixa claro em sua peça recursal que não 

atende ao item que foi a motivação de sua desclassificação, pois a mesma 

atingiu o percentual de 11,48, o que não cabe questionar nesse momento do 

processo licitatório. A mesma alega que o Edital está fazendo exigências em 

demasia, porém, não se manifestou em momento oportuno para questionar tais 

exigências, sendo que o seu silêncio demonstrou total conhecimento das 

exigências, ou seja, a empresa detentora do menor lance tem a obrigação de 

atender a cada um dos itens e subitens constantes no Edital e seus anexos. 

A Recorrente instala-se num plano para além do simples 

descumprimento de requisitos editalícios, ou seja, após demostrar, claramente, 

que não cumpriu as exigências do edital, entende ser possível divergir quanto a 

importância destes, substituindo-se na discricionariedade cabível somente à 

administração Pública, quando da definição das exigências de habilitação. 

Portanto, uma vez definido, não sendo impugnado a tempo e 

modo pelos potenciais interessados, preclusa está a matéria. Se havia qualquer 

dúvida, lacuna ou exigência excessiva, esta deveria ter sido suscitada no 

momento adequado através de impugnação do Edital. 

Ademais,  não cabe a licitante determinar, por conta própria, 

quais comprovações eram mais ou menos importantes, de forma a optar por 

comprovar de outra forma o exigido. 

 

Como é de conhecimento concreto, dentre os vários princípios que 

norteiam o procedimento licitatório, destaca-se o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, que é desdobramento do princípio da isonomia e 

da legalidade. 
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Significa que o Edital, com todas as suas especificações referentes ao objeto devem ser 

rigorosamente observados, tanto pelos licitantes como pela Administração promotora 

do certame, sendo absolutamente vedado à Administração, no decorrer do 

procedimento, desatender qualquer das prescrições por ela mesma estabelecidas no 

edital 

 

DOS REQUERIMENTOS 

 

Aduzidas as contra -razões que balizaram e fundamentam a 

presente peça, com supedâneo nas legislações vigentes, requer o seu 

recebimento, análise e acolhimento, a fim de que seja mantida  a decisão da 

Pregoeira, COM VISTAS A PROSSEGUIR COM A DESCLASSIFICAÇÃO 

DA RECORRENTE, E QUE SEJA MANTIDO A ACEITAÇÃO E 

HABILITAÇÃO DA EMPRESA UTIL ASSESSORIA E TERCEIRIAZAÇÃO 

DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA  

 

Nestes Termos, 

Pede e espera deferimento. 

Brasília-DF, 14 de Junho de 2018.  

 

 

 

UTIL ASSESSORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE 

OBRA LTDA. 
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