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Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisõess

CONTRA RAZÃO:
Contra razão ao recurso apresentado pela empresa Lab Água Laboratório Ambiental LTDA

Ilustríssima Srª. Pregoeira,
O Centro de Biologia Experimental Oceanus LTDA, vem através deste, mui respeitosamente apresentar suas contra
razões ao recurso interposto pela recorrente Lab Água, no intuito de esclarecer que os fundamentos de seu recurso
administrativo não devem prosperar por trazer fatos que não condizem com a realidade do presente processo
licitatório.

TRECHOS DO EDITAL
9. PROPOSTA DE PREÇOS
9.7 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço manifestamente inexequível e as que não atenderem
às exigências do ato convocatório, assim como será(ão) desclassificada(s) a(s) propostas que apresentarem preço(s)
unitário(s) e/ou total(ais) excessivo, considerados estes como aqueles superiores ao estimado pela Sanemar, mesmo
após a negociação prevista no art. 84 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC da Sanemar.
9.8 Será considerado manifestamente inexequível o preço que não venha a ter demonstrada sua viabilidade para a
perfeita execução do objeto licitado.
9.10 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.
11.1.2 As ofertas dos licitantes não poderão ultrapassar o limite dos preços unitários de cada item, conforme apurados
pela Sanemar e consignados na Planilha Estimativa de Quantitativo e Preços Unitários, sob pena de desclassificação da
proposta de preços, ainda que esta consigne o menor global do lote.
11.6 Somente na fase de negociação ou revogação, o licitante terá conhecimento do valor máximo estimado admitido
pela Sanemar para a presente contratação, ressalvando-se os casos de publicidade do valor estimado, conforme
disposto no caput do artigo 34 da Lei 13.303/2016.

TRECHO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
3.6. As quantidades informadas no quadro anterior são valores estimados, podendo ocorrer solicitações em
quantidades inferiores aos valores informados em decorrência de estações de tratamento que ainda estejam em
construção quando da conclusão do processo licitatório. A situação operacional de cada estação é apresentada a seguir:
a) ETE Pedreira nova – início da operação prevista para outubro de 2020;
b) ETE Itaipuaçu – em operação;
c) ETE Inoã – em operação;
d) ETE Beira Rio – início da operação prevista para novembro de 2020;
e) ETE Che Guevara – em operação;
f) ETE Maricá – em operação.

FATOS:
Considerando o item 9.10 do edital, ocorrido um erro de lançamento de preço unitário durante a sessão do pregão, o
que pode ocorrer em qualquer tempo com qualquer licitante, o mesmo não poderá pleitear uma exclusão do lance
justificando o erro. Visto isso, ocorrendo qualquer lance dado de forma errônea a responsabilidade é inteira do licitante,
devendo arcar com o prejuízo se esse for o caso. O ocorrido no referido pregão foi um lance dado de forma errônea,
porém, o parâmetro de turbidez é medido em campo, sem maiores complexidades de execução. Além do mais, seu
valor unitário ficaria na ordem de R$ 6,00, e o preço total do item equivaleria a 0,27% do valor total da referida
licitação. Quanto as questões técnicas, não haverá nenhuma impossibilidade para o levantamento e entrega de
resultados do referido parâmetro, considerando ainda que o mesmo poderá ser medido juntamente a outros no mesmo
equipamento (sonda multiparamétrica). Dessa forma a análise desse parâmetro, como de todos os outros serviços, terá
sua exequibilidade integral, conforme já apresentado por carta a Estimada Pregoeira.
Conforme item 11.1.2 do referido edital, os valores unitários de cada item não podem ultrapassar os valores máximos
apurados pela Sanemar, ainda conforme o item 11.6 do mesmo edital, somente após a fase de negociação os licitantes
teriam conhecimento desse valor máximo estimado, ou seja, está claro que finalizada a etapa de lances alguns itens
poderiam estar com valor estimado acima do previsto por essa instituição. Considerando os fatos, durante o processo
de negociação nada ocorreu de forma que pudesse prejudicar de alguma maneira o estimado órgão público, como
mencionado no recurso. Vale destacar que inclusive o valor total em que arrematamos o referido processo licitatório foi
maior do que o final, após apresentação de valores unitários pela Ilustríssima Pregoeira. Ainda destaco que somente os
itens 1, 3, 4, 8, 9, 15 e 18 foram negociados, visto que os mesmos estavam com valor pouco acima do previsto por
essa respeitosa instituição (Atentar item 9.7 do edital).
Erroneamente foi exposto no recurso que a planilha de preço global da licitante vencedora foi mantida após negociação
de preços. Destacamos que a Empresa Oceanus foi a vencedora da etapa de lances com o valor total de R$ 194.051,18
e após a etapa de negociação com ajustes de valores máximos por itens, o valor final foi de R$ 184.224,82. Visto isso,
nota-se que a empresa Lab Água não se atentou ao processo na íntegra, pois em momento algum houve o tal “jogo de
planilhas” apontado por essa licitante. Tanto é que não houve o jogo de planilhas que ocorreu uma redução de
aproximadamente 5,06% no valor total, com os ajustes realizados na etapa de negociação. Além disso, a licitante que
propôs o recurso, nos parece que não acompanhou o momento do chat, onde a pregoeira mencionou o seguinte: “Para
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA - Lembramos que não serão aceitos valores acima dos já
propostos para cada item.”, ou seja, reduzimos os valores para adequar aos valores máximos de cada item sem
aumentar qualquer outro valor já apresentado. 
Nos causou ainda mais espanto que a Licitante Lab Água menciona que foi realizado o dito “jogo de planilhas” ainda
com intenção de possíveis termos aditivos futuros. É totalmente descabido esse tipo de menção visto que no próprio
edital (Item 3.6 do Termo de Referência) as quantidades contratadas são ESTIMADAS, podendo ainda ocorrer
solicitações em quantidades INFERIORES aos valores informados.
Estamos certos de que os valores oferecidos e negociados com a Sanemar são muito vantajosos para a mesma,
considerando a prática de mercado e também levando em conta o valor máximo que a mesma possuía para o referido
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pregão. Finalizamos a negociação com um valor de 25,17% abaixo do que era previsto por essa estimada instituição
para esse serviço. Estando clara que em momento algum o referido processo se deu de forma que pudesse onerar esse
órgão público, conforme apontado pela Licitante que apresentou o recurso.
Em resumo o que nos parece notório é que a citada licitante apresentou o recurso com o intuito de atrapalhar o
andamento do processo licitatório, pois as evidências apresentadas não condizem com a realidade elucidada pela
empresa Oceanus. Por tudo quanto exposto e demonstrado, foi devidamente acertada e correta a decisão da ilustre
pregoeira em classificar e habilitar a ora recorrida, por estar devidamente aderente às normas editalíceas e a legislação
vigente.

Atenciosamente,
Richard Secioso Guimarães
Procurador Legal – Diretor Executivo
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