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ILUSTRÍSSIMO(A) SR(A) REPRESENTANTE DA COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA - RS 

 

Pregão Eletrônico 36/2022 

 

A licitante TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 

EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

26.525.513/0001-00, inscrita no CRMV-SC sob nº 14.900, estabelecida 

com atividade de comércio de medicamentos e drogas de uso 

veterinário, localizada na Rodovia SC-108, nº 500, bairro Imigrantes, 

Município de Turvo-SC, vem, por meio de seu advogado constituído e 

que abaixo assina, apresentar as devidas CONTRARRAZÕES 

AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela 

empresa VETSUL COMERCIO ONLINE EIRELI, conforme 

termos abaixo expostos.  

 

I - DA SÍNTESE NECESSÁRIA 

 

Trata-se de processo licitatório em que se objetiva a aquisição de insumos e 

medicamentos de uso veterinário, conforme descrito no edital pertinente.  

A licitante foi declarada vencedora do certame em relação aos lotes/itens 

06,10 e 11, em razão da inabilitação da recorrente pelo descumprimento das condições e 

cláusulas editalícias.  

De imediato a Recorrente interpôs recurso administrativo, alegando que sua 

inabilitação foi equivocada e que era medida de inteira justiça a revogação do ato 

administrativo que a inabilitou, porquanto teria cumprido com todas as condições do 

edital, inclusive no tocante à juntada da documentação pertinente. 

Veio o presente caso para apresentação de contrarrazões. 

É a síntese.  

 

II – DAS CONTRARRAZÕES 

 

Inicialmente, cumpre mencionar que o presente processo licitatório, assim 

como todo o trato com a Administração Pública, deve seguir os ditames previstos na 

normativa cogente, isso porque há um enlace inarredável entre o Administrador e os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economia. 
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Feito esse breve ensaio, há que se ressaltar ainda a necessidade de haver por 

parte da Administração Pública um olhar atencioso a situação em tela, isso porque 

conforme acertado posicionamento do pregoeiro, não houve por parte da recorrente o 

cumprimento integral das condições que compunham o certame licitatório em comento  

Indo além, vez que a documentação discutida deveria compor a proposta da 

recorrente quando de sua apresentação, se torna desacertado qualquer posicionamento no 

sentido de permitir que a mesma seja aposta nesta altura.  

Ademais, não procede a informação da parte recorrente de que a 

Administração Pública deveria diligenciar no sentido de corrigir possíveis vícios na 

habilitação da mesma, isso porque os documentos por ela exigidos são componentes 

essenciais da própria proposta e condição da empresa licitante, não cabendo falar em 

juntada posterior, ainda que em respeito ao princípio  

Foram vários os descumprimentos por parte da Recorrente, quais sejam o 

descumprimento do item 7.1 letra “d” do edital, pois anexaram o documento solicitado 

sem a assinatura do contador, em desconformidade com aquilo que fora solicitado.  

Já os documentos descritos no item 7.1 letra “a e c” do edital foram 

apresentados de maneira desconforme com aquilo que se pretendia no instrumento 

convocatório do certame licitatório.  

Observa-se ainda que houve por parte da recorrente o claro descumprimento 

ao que determina o item 4.3 do edital, que versa que: “O licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório.”. 

Anote-se que o documento descrito no parágrafo anterior deixou de ser 

juntado pela recorrente, em mais uma clara violação aos ditames do certame.  

Sendo assim, requer seja desprovido o recurso apresentado.  

 

III - DOS REQUERIMENTOS 

 

Por todo o exposto, pugnando desde logo pelo recebimento e apreciação das 

presentes contrarrazões, requer seja totalmente DESPROVIDO o recurso interposto pela 

empresa recorrente, sendo por consequência adjudicado o objeto licitado a quem de 

direito, na forma preconizada pela Lei. 

Em não entendendo desta forma, que seja remetido o presente feito para 

apreciação do superior imediato, nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93. 



  Dr. ÉLCIO FRASSETTO BENEDET 

OAB/SC 51.297  

Rua José Manoel Gomes, nº 13.550, Sala 6, Bairro Sanga da Toca 2, Araranguá/SC, CEP: 

88910-008 - Fone: (48) 988.062.413 / E-MAIL: assessoriabenedet@gmail.com 

No mais, reiteram-se os mais elevados protestos de estima e consideração.  

 

Termos em que, 

 Pede e espera Deferimento! 

 

Araranguá-SC, 13 de junho de 2022.  

 

 


