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Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

 
Processo Administrativo n.° 23104.005517/2022-46 
Edital RDC Eletrônico n.º 07/2022 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

   CONSTRUTORA DINIZ EIRELI - EPP, sociedade empresária limitada, 
inscrita no CNPJ sob nº 18.622.725/0001-87, com sede na Rua C-155, Quadra 405, Lote 22, Sala 
01, n.º 1.156, Jardim América, Goiânia, Goiás, irresignada com a respeitável decisão que declarou 

vencedora a empresa Luana Magri Projetos e Construções, vem por meio desta interpor este 
 

RECURSO 
 

   Fazendo-o com arrimo no que dispõe o item 10.1, do Edital n.º 07/2022, bem 
como no artigo 45, inciso II, da Lei n.º 12.462/2011 c/c artigo 109, inciso I, letra “b”, da Lei n.º 
8.666/93, nos moldes adiantes aduzidos, e desde já requerendo seja o mesmo recebido nos 

efeitos devolutivo e suspensivo (art. 109, § 2º, Lei n.º 8.666/93). 
 

 
1 – Das Razões de Reconsideração/Reforma da Decisão Recorrida 

 
   Esta Concorrente irresigna-se quanto à decisão que julgou vencedora do 
certame a empresa Luana Magri Projetos e Construções, por reputá-la não apenas injusta, mas 

também em desacordo com as exigências do Edital RDC 07/2022 e em afronta à legislação de 
regência, pelas razões abaixo elencadas. 

 
 

1.1 – Não Apresentação dos Documentos Exigidos em Edital 

 
   Após a abertura das propostas, ao tomar conhecimento da melhor proposta 

de preço da concorrente Luana Gomes Magri Projetos e Construções, o ilustre Presidente solicita 

àquela Licitante que encaminhe “os documentos pertinentes à proposta comercial, documentos de 

habilitação e demais anexos”. 
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   Isso ocorreu porque a referida Licitante Luana Gomes Magri Projetos e 

Construções deixou de apresentar, no momento do envio das propostas (vide item 6 do Edital 
07/2022), o seu cronograma físico-financeiro sintético, bem como as composições analíticas de 

custos unitários, a composição detalhada de BDI e a composição detalhada dos encargos sociais. 
 
   No intuito de sanar essa escancarada falha da empresa Luana Gomes Magri 

Projetos e Construções, o Presidente da Mesa solicitou os documentos que não haviam sido 
apresentados no momento certo, fazendo-o a título de “diligências”. 

 
   Porém, a apresentação extemporânea desses documentos é benesse não 
prevista no Edital RDC 07/2022, cujos itens 6.7, 6.7.1 e 6.7.2 determinam o seguinte: 

 

“6.7. O licitante deverá anexar os seguintes documentos: 

6.7.1. Cronograma físico-financeiro, observando-se etapas e prazos de execução e a previsão de 

reembolso orçamentário estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo as etapas necessárias 

à medição, ao monitoramento e ao controle das obras” 

6.7.2. Planilhas de composição analítica das taxas de Bonificação das Despesas Indiretas (BDI) e 

das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compõem.” 

 
   O item 6.7 está inserido no Capítulo 6 do Edital RDC 07/2022, que trata do 

“ENVIO DAS PROPOSTAS”, como se vê do seu item 6.1. 
 
   Por óbvio, conclui-se que o cronograma físico-financeiro sintético, bem como 

as composições analíticas de custos unitários, a composição detalhada de BDI e a composição 
detalhada dos encargos sociais, são documentos e informações que deveriam ter sido anexadas 

pela Licitante Luana Gomes Magri Projetos e Construções no momento do envio das propostas, 
e não de forma tardia, após solicitação do Presidente da Comissão de Licitação. 

 
   Em e-mail direcionado à Comissão de Licitação no dia 26.07.2022, esta 
Recorrente alertou o Ilustríssimo Senhor Pregoeiro sobre todos esses fatos, recebendo a seguinte 

resposta: 
 

“Em atenção aos pontos citados no email abaixo, informamos que aplicamos o formalismo 

moderado, bem como nos esforçamos na busca pelo menor preço, obrigação imposta pela 

legislação e jurisprudências aplicáveis e atualizadas, de forma que também informamos que 

isonomicamente tais diligências e prazos para ajustes sempre foram e serão aplicados aos demais 

concorrentes. 

Todas as informações e documentações solicitadas foram apresentadas, de forma que as demais 

solicitações são para ajustar e/ou detalhar as informações apresentadas anteriormente.” 

 
   Ora! Trata-se de verdadeiro desprezo ao PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO que deve reger toda e qualquer concorrência pública, em 
seus mais diversos tipos e modalidades, previsto nos artigos 3º e 41, ambos da Lei n.º 8.666/93, 

e que foi recepcionado pela nova Lei de Licitações (Lei n.º 14.133/2021), notadamente em seus 
artigos 5º e 92, inciso II, todos abaixo transcritos: 
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Lei n.º 8.666/93 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 

a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável 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.” 

 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada. 

 

Lei n.º 14.133/2021: 

“Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os PRINCÍPIOS da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade 

administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de 

funções, da motivação, DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, do julgamento objetivo, da segurança 

jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da 

economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-

Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).” 

 

“Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: 

 

II - A VINCULAÇÃO AO EDITAL de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que 

tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;” 

(Destacou-se) 
 

   O ato de conceder a um dos concorrentes a oportunidade de apresentação 

extemporânea de documentos, ainda que sob os argumentos de “aplicação de formalismo 

moderado” e “busca pelo menor preço”, certamente prejudica os demais licitantes que 

efetivamente cumpriram as regras do Edital (a exemplo desta Recorrente Construtora Diniz). 
 

 
1.2 – Dos Extensos Prazos para “Diligências” 

 

   Mesmo depois de expressamente alertado por esta Recorrente quanto às 
irregularidades até então constatadas, o ilustre Presidente foi mais além e concedeu à 

Concorrente vencedora o prazo de mais de 25 (vinte e cinco) horas para a apresentação dos 
documentos que faltavam. 
 

   É o que se extrai do chat disponibilizado para acompanhamento, em que o 
Presidente, no dia 27.06.2022 – 09:35hs, solicita à Concorrente Luana Gomes Magri Projetos 

e Construções que encaminhe os documentos pertinentes à proposta comercial, documentos de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm
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habilitação e demais anexos, ressaltando que “o prazo para envio é até as 11 horas, horário de 

Brasília, do dia 28/06/2022” (destacou-se). 

 

 
 
   No dia 28 de junho mais prazo é concedido, desta vez até o dia 29.06.22 – 
10:00hs: 

 

 
 
   No dia 08.07.2022 – 15:07hs, após análise da documentação apresentada, 
esta mostrou-se incorreta, oportunidade em que o Sr. Presidente concedeu à Licitante Luana 

Magri Projetos e Construções outro extenso prazo para regularizar as falhas constatadas: 
 

 
 
   Ora, o Edital 07/2022 prevê o prazo de apenas 04 (quatro) horas para a 
apresentação de documentos complementares, tal como se vê dos seus itens 8.2.3, 9.4 e 9.4.1. 

 
   No entanto, a Licitante Luana Magri Projetos e Construções recebeu várias 

oportunidades para apresentar toda a documentação necessária, sendo que todas contaram com 
extensos prazos de mais de 25 (vinte e cinco) horas, inegavelmente excessivos e que não 

encontram previsão no Instrumento Convocatório, razão pela qual a decisão que a declarou 
vencedora do certame deve ser totalmente reformada por esta digna Instância Revisora. 
 

 
1.3 – Do Não Atendimento dos Prazos para Apresentação de Documentos 

 
   Não bastassem as inúmeras e inoportunas chances para a apresentação de 

documentos obrigatórios que deveriam ter sido anexados uma única vez quando do envio da 
proposta, como sobejamente demonstrado nos tópicos anteriores, a Licitante Luana Gomes Magri 
Projetos e Construções exacerbou ainda mais tais benesses ao anexar os documentos solicitados 

fora dos prazos concedidos pelo Presidente. 
 

   Pelo chat do pregão, vê-se o Presidente, no dia 27.06.2022 – 09:35hs, solicitou 
à Concorrente Luana Gomes Magri Projetos e Construções que encaminhe os documentos 
pertinentes à proposta comercial, documentos de habilitação e demais anexos, ressaltando que 

“o prazo para envio é até as 11 horas, horário de Brasília, do dia 28/06/2022”. 

 
   Parte da documentação foi enviada no dia 29.06.22, às 09:38hs, ultrapassando 
muito o já extenso prazo concedido até o dia 28.06.22: 
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   O BDI, por sua vez, só foi apresentado pela Licitante Luana Gomes Magri 
Projetos e Construções no dia 22.07.2022 – 08:47hs: 

 

 
 

   Além disso, os documentos solicitados não foram apresentados pela 
Concorrente Vencedora nos prazos concedidos, o que foi certificado pelo Sr. Presidente da 
Comissão de Licitação nos dias 29.06.2022 – 11:44hs, 21.07.2022 – 09:59hs e 22.07.2022 – 

14:30hs: 
 

 
 

 
 

 
 

   Por fim, os documentos que originariamente deveriam ter sido apresentados 
pela Licitante Luana Magri Projetos e Construções quando do envio das propostas só foram 

anexados posteriormente, de forma intempestiva e, mesmo assim, mostraram-se incorretos, 
como se vê do parecer do setor de engenharia, anexado no dia 08.07.2022 – 15:05hs: 

 

 
 
   Diante dos chats entre este presidente e a Licitante Luana Magri Projetos e 

Construções, constatamos que a licitante demostra o completo despreparo para confecção das 
documentações a serem anexados. 
 

 
1.4 – Da Ausência de Requisitos para Habilitação 

 
   No que diz respeito ao teor dos documentos apresentados pela Licitante Luana 

Magri Projetos e Construções, foram enviados 21 (vinte um) Certificados de Atestados Técnicos 
– CAT, desesperadamente, afim de atender o solicitado quanto capacitações técnico-operacional 
e técnico-profissional, em afronta aos itens 9.5.4.2, 9.5.4.3 e 9.5.4.4, todos do Edital RDC 

07/2022, o que também leva à sua pronta inabilitação para o Certame. 
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“9.5.4.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade 
técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do 
licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades 
e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo 
do objeto da licitação, tendo as seguintes características mínimas: 
9.5.4.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de 
diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;” 
 
Quanto ao parecer apresentado pelo SEDINF/DINFRA/PROADI, não levaram em consideração 

aos requisitos dos itens 9.5.4.2, 9.5.4.3, demonstramos a seguir: 
Os CAT apresentados não atendem ao objeto licitado para a execução do remanescente da obra 

de construção do bloco 04, Setor 46 – Etapa 01, Campus 01 da UFMS – Paranaíba/MS, totalizando 
área de 2.086,09m². Trata-se de uma edificação em três pavimento e reservatório 
superior. Composta de fundações profundas, estrutura e escadas de acesso em 

concreto armado, e elevador, prazo de execução de 15 etapas, com valor estimado 
em R$.5.670.061,13; 

Os CAT apresentados pela Luana Magri Projetos e Construções, em sua maioria, são compostos 
por execução de reformas, adequações e ampliações, de unidades básicas de saúde, 
execução de praças, calçamentos, muros, e até execução de projetos. Nenhum CAT 

apresenta construção de edificação com pavimento superior. Tampouco fundações profundas. Os 
vinte um CAT apresentam o valor médio de construção de R$.169.195,05; apresentam prazos de 

execução em suas maiorias com 02, 03 e 04 meses de execução. Não apresentam serviços 
executados de forma concomitante, variando as execuções de 2016 a 2022. 

 
Como demonstrado, o parecer SEDINF/DINFRA/PROADI, atropelou completamente o edital em 
seus itens 9.5.4.2 e 9.5.4.3., analisando somente as parcelas de maior relevância. 

Verifica-se que a busca desenfreada para atingir o menor preço, não considerando a capacidade 
operacional da licitante. Poderá desencadear, com grande fator de risco, a  inclusão por parte da 

UFMS deste empreendimento na lista de obras inacabadas do país. 
 

 
2 – Do Direito 

 

   Dúvidas não restam de que a Licitante Luana Magri Projetos e Construções, 
muito embora considerada vencedora do certame RDC 07/2022, na realidade não possuía – e 

ainda não possui – as mínimas condições de atender as exigências do Instrumento Convocatório 
quando do envio das propostas, e mesmo depois de lhe serem concedidos extensos prazos 

adicionais, não conseguiu elaborar a documentação nos moldes exigidos no Edital. 
 
   Além disso, a referida Licitante não demonstrou suas capacitações técnico-

operacional e técnico-profissional, como demonstrado no tópico 1.4 retro. 
 

   Portanto, a vitória da Licitante Luana Magri Projetos e Construções só foi 
possível mediante o total desprezo para com as regras e normas do Edital RDC 07/2022 e à 
legislação aplicável. 
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   Oportuno ressaltar que a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul está diretamente atrelada ao que dispõe o art. 37 da Constituição Federal, devendo pautar 
seus atos, acima de tudo, pelo PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA, jamais podendo 

IGNORAR, como assim o fez nestes autos administrativos, as regras do Edital e a legislação de 
regência. 
 

   Além disso, o Princípio da Legalidade Estrita dispõe que os atos 
administrativos emanados devem ser expressamente permitidos e regulamentados por legislação 

específica, bem como não vedados. Sobre este princípio, leciona com maestria o Prof. HELY 
LOPES MEIRELLES, em sua obra “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 78: 
 

 “A legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, 

em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem-comum, 

e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

 

 A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei. 

 

 Na administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 

administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só 

é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular, significa ‘pode fazer assim’; para o 

administrador público significa ‘deve fazer assim’.” (Destacou-se) 
 
   Convergente é o escólio do mestre DIÓGENES GASPARINI, em sua festejada 

obra “Direito Administrativo”, Ed. Saraiva, 6ª ed., pág. 7, ad verbum: 
 

 “O princípio da legalidade significa estar a administração pública, em toda a sua atividade, 

presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e 

responsabilidade de seu autor. Qualquer ação estatal sem o correspondente calço legal, ou que 

exceda o âmbito demarcado pela lei, é injurídica e expõe-se à anulação. Seu campo de ação, como 

se vê, é bem menor que o do particular. De fato, este pode fazer tudo que a lei permite e tudo que 

a lei não proíbe; aquela só pode fazer o que a lei autoriza e, ainda assim, quando e como autoriza.” 
(Destacou-se) 

 
   No entanto, diante de todos os fatos aqui apontados, a Comissão de Licitação 
da UFMS tem a oportunidade de rever os seus atos e desfazer o equívoco constante na Decisão 

Recorrida, como lhe autoriza o art. 53 da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1.999, in verbis: 
 

“Art. 53. A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, 

e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos.” 
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3 – Dos Pedidos 

 
   Diante do exposto, requer a Vossa Senhoria digne-se de receber o presente 

recurso, próprio e tempestivo, para o fim de dar-lhe INTEGRAL PROVIMENTO, reconsiderando 
os termos da respeitável decisão atacada, para o fim de revogar a decisão que declarou a 
Licitante Luana Magri Projetos e Construções vencedora do RDC 07/2022. 

 
   Acaso não procedida a reconsideração por parte de Vossa Senhoria, requer 

seja este Recurso encaminhado ao Magnífico Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, para que dê integral provimento a este Recurso e reforme a decisão recorrida, revogar 
a decisão que declarou a Licitante Luana Magri Projetos e Construções vencedora do RDC 

07/2022, nos termos do artigo 109, § 4º, da Lei de Licitações. 
 

   Nestes Termos. 
   Pede DEFERIMENTO. 

   Goiânia, 01 de agosto de 2022. 
 
 

 
 

 
 

 


