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Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
Ao
Pregoeiro e Equipe de Apoio das Licitações da COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ 

Ref.: Pregão nº 004/2020
Assunto: Contra-Razões ao Recurso Administrativo

Prezado Senhor:
Tendo em vista o recurso Administrativo interposto pela empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI
– CNPJ 31.586.441/0001-40, apresentamos nossas contra-razões.

A Empresa 2TLB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.758.320/0001-33, sediada na
Rua Bardana, 190, Moneró – Ilha do Governador – CEP.: 21.920-260, na cidade do Rio de Janeiro - Estado do RJ,
por intermédio da sua representante legal, Sra. Camila Camargos de Paula, Brasileira, Carteira de Identidade nº
23.115.315-6 expedida pela DIC/RJ, CPF: 140.185.447-82, vem, respeitosamente e tempestivamente, apresentar
suas contras razões ao abstruso RECURSO ADMINISTRATIVO, interposto pela empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E
MANUTENÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.586.441/0001-40, conforme
lhe faculta a Lei n.º 8.666/93 e o edital, nos seguintes termos.

1. Considerações Iniciais
Ilustre Pregoeiro e Equipe de Apoio das Licitações da COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ, o respeitável
julgamento das contra-razões interpostas recai neste momento para sua responsabilidade, o qual a empresa
CONTRARRAZOANTE confia na lisura, na isonomia e na imparcialidade a ser praticada no julgamento em questão,
buscando pela proposta mais vantajosa para esta digníssima administração, onde a todo o momento demostraremos
nosso Direito Líquido e Certo e o cumprimento pleno de todas as exigências do presente processo de licitação.

2. Do Direito Pleno as Contra-razões ao Recurso Administrativo
A Contrarrazoante faz constar o seu pleno direito as Contra-razões ao Recurso Administrativo devidamente
fundamentado pela legislação vigente e as normas de licitação.

A Contrarrazoante solicita que o Ilustre Pregoeiro e Equipe de Apoio das Licitações da COMPANHIA DE SANEAMENTO
DE MARICÁ, conheça as Contra-razões ao Recurso Administrativo e analise todos os fatos apontados, tomando para
si a responsabilidade do julgamento.

Do Edital de Licitação:
16 DOS RECURSOS
16.1 O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar-se imediatamente após a declaração de vencedor
pela Pregoeira, expondo os motivos por meio do sistema eletrônico.
16.1.1 Na hipótese de ser aceito o Recurso, será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das
razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual
período, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do
processo administrativo mediante requerimento dirigido à Pregoeira.
16.2 As razões e contrarrazões de recurso deverão obrigatoriamente ser enviadas por campo próprio no Portal de
Compras Governamentais - COMPRASNET, desde que observado o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da
declaração de vencedor do certame. 
16.3 A não apresentação das razões acarretará como consequência a análise do recurso apenas pela síntese da
manifestação a que se refere o item 16.1. 
16.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor. 
16.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
16.6 Os recursos serão analisados pelo Pregoeiro que, reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis, encaminhará o respectivo parecer apreciação do Diretor Presidente que poderá acolhê-lo ou rejeita-lo,
apresentando fundamentada justificativa. 
16.7 Na análise recursal, quando pertinente, a Pregoeira poderá valer-se de suporte técnico ou orientação jurídica,
que emitirá a respectiva manifestação por escrito.

Decreto n° 10.024/2019:
Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma
imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias.
§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias,
contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos
seus interesses.
§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do
disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao
licitante declarado vencedor.
§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

3. Dos Fatos

A empresa RECORRENTE encontra-se em condição de derrotada e vislumbrando sua vontade de sagrar-se vencedora
manifestou sua intenção de recorrer da seguinte forma:

“Intenção de recurso: a empresa não concorda com as razões da inabilitação, respaldada pelo acórdão TCU
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1502/2018, conforme será esclarecido no recurso”.

Na mesma data o Sr. Pregoeiro aceitou a intenção de interposição de recurso e estipulou o prazo para a sua
fundamentação. 

Dentro do prazo a RECORRENTE expôs, resumidamente, que:

A) A pregoeira não informou a empresa licitante ARAGORN dos valores estimados por item no início da fase de
negociação;
B) Não foi respeitado o princípio da isonomia, uma vez que os demais licitantes puderam reavaliar suas propostas
com conhecimento prévio dos valores estimados por item;
C) Não foi respeitado o princípio da publicidade;
D) Não foi respeitado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Sobre os fatos apontados em seu recurso, ficou claro que a RECORRENTE, não estando satisfeita com o resultado do
certame e inconformada na condição de derrotada, está tentando tumultuar o certame com argumentações
infundadas, a qual evidenciaremos a seguir:

A) A PREGOEIRA NÃO INFORMOU A EMPRESA LICITANTE ARAGORN DOS VALORES ESTIMADOS POR ITEM NO
INÍCIO DA FASE DE NEGOCIAÇÃO; C) NÃO FOI RESPEITADO O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE:

Ora, assim que a Licitante solicitou tal informação a Pregoeira informou, como se segue.

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:13:01) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Desta feita, passo a divulgar os
valores estimados para cada item do LOTE 1, para que a empresa ajuste o valor ofertado para os itens que se
encontram acima do estimado e assim esta Pregoeira possa realizar a negociação no sistema.

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:13:38) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - item 1: R$ 269,00 ; item 2: R$
289,00; item 3: R$ 369,00; item 4: R$ 1.599,00; item 5: R$ 1.099,00; item 6: R$ 387,00; item 7: R$ 629,00; item
8: R$ 909,00; item 9: R$ 1.099,00; item 10: R$ 379,00; item 11: R$ 389,00; item 12: R$ 759,00.

Ou seja, a alegação de que a Pregoeira não informou os valores estimados (A) e que infringiu o princípio da
publicidade (C) é totalmente descabido, inclusive tais informações constam no próprio recurso da RECORRENTE.

B) NÃO FOI RESPEITADO O PRINCÍPIO DA ISONOMIA, UMA VEZ QUE OS DEMAIS LICITANTES PUDERAM REAVALIAR
SUAS PROPOSTAS COM CONHECIMENTO PRÉVIO DOS VALORES ESTIMADOS POR ITEM:

Uma vez que a Pregoeira informou os valores estimados a pedido da Licitante, esta teve a mesma oportunidade que
os demais Licitantes visto que tinha ciência dos preços estimados, além da Pregoeira ainda ter facilitado informando
especificamente os itens que se encontravam acima do estimado, para que a empresa nem tivesse trabalho em
analisar todos os itens.

Às 15:13 a Pregoeira informou à RECORRENTE os valores unitários estimados, conforme transcrito anteriormente.

Às 15:22 informou os itens que estavam acima do estimado:
Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:22:58) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Os itens acima do valor estimado
são os seguintes: itens 1, 2, 3 e 7.

Somente às 16:17 que a Pregoeira recusou a proposta da Licitante, ou seja, uma hora após ter informado os valores
unitários. Tempo suficiente para a empresa readequar seus preços. Mas no intuito de ludibriar a Administração
Pública, a Licitante ofereceu desconto nos itens 1, 2, 3 e 7, mas elevou os preços de outros itens, na tentativa de
confundir o Pregoeiro com a alegação de manter o valor final do grupo.

Ora a Licitante não pode aumentar o valor do lance registrado no sistema, e por isso que a Pregoeira informou no
chat:
Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:17:34) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Lembramos que a Administração
não poderá aceitar valores acima aos anteriormente ofertados tanto na proposta quanto os últimos ofertados nesta
negociação.

Na etapa de lances a RECORRENTE ofertou os seguintes valores:
Item 4 – R$ 990,00
Item 5 – R$ 889,00
Item 8 – R$ 769,00
Item 9 – R$ 1.011,00
Item 11 – R$ 336,00
Item 12 – R$ 594,00

Na negociação a Licitante aumentou os valores para tentar confundir a Pregoeira, na alegação de que o valor global
não seria alterado:
Item 4 – de R$ 990,00 para R$ 1.599,00
Item 5 – de R$ 889,00 para R$ 1.099,00
Item 8 – de R$ 769,00 para R$ 909,00
Item 9 – de R$ 1.011,00 para R$ 1.099,00
Item 11 – de R$ 336,00 para R$ 389,00
Item 12 – de R$ 594,00 para R$ 759,00
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A própria Licitante escreveu tais valores da suposta negociação no chat:
Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:27:11) 1- 269,00; 2- 289,00; 3- 369,00; 4- 1599,00; 5- 1099,00; 6- 387,00; 7- 629,00; 8-
908,76; 9- 1099,00; 10- 377,82; 11- 389,00; 12- 759,00

A Pregoeira ainda contrapôs:
Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:57:51) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Como a empresa não vai reduzir os
valores dos 4 itens que se encontram acima do estimado MANTENDO OS DEMAIS PROPOSTOS, seguiremos para a
desclassificação da empresa.

Às 15:57 a Pregoeira deixou claro que os demais itens deveriam manter-se como proposto na fase de lances, e a
Licitante ratificou o aumento dos valores:
Fornecedor fala:
(10/11/2020 16:12:10) a empresa aragorn ratifica aqui os valores minimos para cada item : 1- 269,00; 2- 289,00;
3- 369,00; 4- 1599,00; 5- 1099,00; 6- 387,00; 7- 629,00; 8- 908,76; 9- 1099,00; 10- 377,82; 11- 389,00; 12-
759,00

Realmente é descabido o recurso da RECORRENTE, não merece prosperar.

D) NÃO FOI RESPEITADO O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

Foi lançado o instrumento convocatório contendo o seguinte texto:
“10.10 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto”.

Cumpre salientar que, conforme o instrumento convocatório, os preços ofertados na etapa de lances são de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração. Não há nenhum
motivo para a Pregoeira aceitar o aumento dos valores conforme o proposto pela Licitante.

Por fim, a RECORRENTE não satisfeita por ter perdido a licitação, manifestou através do inconsistente recurso, a sua
revolta com argumentos infundados e sem nenhum respaldo legal.

Sobretudo, é muito importante levar em conta que esta CONTRARRAZOANTE é uma empresa séria e comprometida
com resultados e excelência, que, buscando uma participação impecável neste certame, preparou sua documentação
em rigorosa conformidade com as exigências do Edital, provando sua plena qualificação para esse certame, tendo
sido, portanto, considerada classificada e posteriormente habilitada pelo Sr. Pregoeiro e sua equipe de apoio.

4. Da Solicitação

Assim é que se REQUER a esse Ilustre Pregoeiro e a Equipe de Apoio, que seja indeferido o pleito da RECORRENTE
no que tange à desclassificação da 2TLB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, tendo em vista que tal pedido não
encontra qualquer respaldo legal e nem editalício.

Nestes termos,
pede deferimento.

Camila Camargos de Paula 
Representante Legal da empresa 2TLB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP


