
oEDETrzAooPÂ .1q'§-

HMBTTEtr,

--

AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA.EPP
Endereço: Rua Itaici, 750 - Itaguaçu _ Aparecida _ Sp

CNPJ: t 4.47 6.4321000 1 _BB

CONTRARRA ZAO AO RECURSO ÂDMINISTRATIVO

'{MB TEC IMUIIZAÇÃO LTDÂ-EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede Rua
Itaici, no 750, bairro: Itaguaçu, cidade de Aparecida - Sp, inscrita n cNpJ sob no.
14'476'43210001-88, neste ato representado pelo seu Representante Legal infra-assinado,
devidamente qualificado no presente processo vsm, na forma da legislação vigente em
conformidade coln o Art. 4", xvm da Lei no 10.520102 e com o item 9 do Edital até vossa
senhoria para, tempestivamente, interpor esta cONTRARRÂ zÃa, ao inçonsistente recurso
apresentado pelo Licitante FLAvro rALEs DE oLrvErRÀ 265s2 474gs7.

A Recorrente Irresignada com a DPCI§Ã9, do Pregoeiro etapa de habilitação em inabilitrá-la
pela ausência de doaunentação çom base nas exigências do ato convocatófio, insurge com
alegações, de forrna frígil e inÍ.mdadas, quanto a suposta inabilitação desproporcional, no entanto
tais alegações não merecem prospsrar.

Em respeito à ampla defesa e ao contraditório, respeitam-se as tentativas e argumentos da
empr§sa por ora recorrente em apresentar suas considerações a respeito dã decisão do pregoeiro.
Fato é que o recurso impetrado não oferece uma prova cabal sequer que confirme, satisfatória e
incontestavelmente, as alegações desferidas contra a lisura, isonomia e a imparcialidade do pregão
Presencial no 2aD02l' certame este que, contrariamente as suas arguições, ocorreu em plena
observância a todas a§ norma§, procedirnentos e especiÍicações dispostas tanto em lei, quanto no
instrumento convocatório.

Portanto, a contranazoante solicita ao Ilustre Pregoeiro do Município de cunha, coúecendo a
fragilidade do RECURSO e análise todos os fatos apontados, que só valida essa contrarrazão.

DO DIREITO A CONTRÂRRAZÕES:

("'l 
r-

XWI - declarado vencedor, qualquer licitante poderá se

imediaÍa e motivadamente a intenção de recorcer, quando lhe
concedido o pyüzo de 03 (três) dias para apresentação das razões do
recar§o, ficanda os demqis ricitantes desde rogo intimados a apresentar
conrrarrqzões em igtar núneros de dias, que começarão acor.rsr do
término do prazo da recorrente, sendo rhes assegurada vista imediatq dos
autos;
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Art. 26

, Declarado vencedar, qualquer licitqníe poderá, darqnte a sessão públiea,

de forma imediaÍa e motivada, em cqmpo próprio do sistema, manifestar

sua intenção de recorrer, quanda lhe será concedido o prqzo de trê.s dias

para apreseúw as ruzões de recurso, ficando os demais licitantes, desde

logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em igaal

praza, que começará ã contur com o lérmino do prazo do recorrente,

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementas indispensá»eis à defesa

dos seus interesses.

DA INADMISSIBILIDAI}E DO RECURSO

A RECORRENTE apresenta em suÍts razôes recursais fatos que não condiz com a realidade do

presentç Pregão Presencial e não logrou êxito em demonstrar a afronta ao Instrumento

convocatório, qLre enseje a reforma da decisão hostilizada.

Inicialmente, é preciso esolarecer que a manifestação da intenção de recorrer é um ônus

pÍoces§ual dos licitântes, ou sej4 é dever do licitante, quando assim chamando, manifestar-se

MOTIVADAMENTE acerca de sua intenção de interpor recrrso administrativo em face da

decisâo do pregoeiro.

Eis o texto da intenção de interpor recllrso:

01. Fomas inubilitados pela St Pregaeiro carno eonstou sm atü. Ás razões eleneadus

(ndo eumprimenta do ilem 6.1.3 oau, 6.1.5, odn neo '?, e oh', sfra abjeto de nossa

inconformidade, pelas seguiníes ruzões :

02. o ítem 6.1.3 "au refere-se à eeilidão negativa defalêneia. Á eertidõo apresentada

loi a do TrD:Fr. Quanto { esse ponto entendewos qae sr. pregoeira poderia ter

eletaado a düids diligência, contorme item 6.2.6.

43. Os itens 6.1.5, od', ue' e f'forwn apreseatados e estão ttastados sos tttdo§,

eonfarme poderú a Áutorldade Corupetente verificar etn consulta ilos mesrnas.

Uma simples leitura dos aludidos dispositivos legais não deixa margem para qualquer dúvida de

que a manifestação da intenção de recorrer se apresenta §EN4RICA, e sem motivação no âmbito

jurídico.

Vejamos a seguir os itens extraídos do edital, que a recorrente alega fragilmente ter atendido e

mesmo assim ter sido considerada inabilitada:
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6. t. 3 - SUALI FICAçÁO rCOwÔ*ttcO-rtNntrcnna
a) Certidão negativa de falência, recuperação judícial e extrojudicial,
expedida'pelo distribuidor da sede da pessaa jurídica. Para a§ empresüs

em Recuperação Judicial, a mesffia poderá apresentar a certidão positíva,
hipótese effi que necessário se íãz que a interessada demonstre seu Plano
de Reeuperação, já homolagado pelo iuízo competente e em pleno vigar,
opta a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, de acordo coÍn ü

Súmuls 50 do TCESP.

6.1.5 - TAÁL\F1CÁÇÃO TECNICA
(...)
d) Registro de Resgsrxável técnico iunta ao respectivo conselho;
e) Registro da empresa junto ao canselho, de seu Responsável técnico, em

conformidade com o disposto na RDC 52/2A09 da ANYISA;

f) Comprovante de registro na Agência Nacianal de {rigilância Sanítária -

. ÁNVISÁ (incluindo a Autorização de Funcionamento da Empresa)
(.)
h) Certificado de Regularidade no Cadastra Técnico Federal do IBÁMA,
nos termos do art. l0'da Instrução Normativa 6, de l5 de março de 201j;

Nota-se que tais argumentos disposto no rol de alegações infundadas pela recorrente reaÍirma

não merecer prosperar, tendo em vista que a apresentação dos documentos de habilitação, não

atendem ao ato convocatório.

DO DIREITO

É certo que â modalidade de Pregão Presencial, esta apta a sanar eÍÍos grosseiros, porém

admitir a ausência de informações necessárias que consta do edital, se dá princípio a alterabilidade

do instrumento convocatório aceito.

Nesse caminhar são ensinamentos do Mestre e Doutor Marçal Justem Filho:

" 2.2) os princípios e as regra§ e o ato covruocatório
A aplicaçdo do ato convocatório deverá-- ser norteada por idêntica

. orientação. Existem princípios e regrasslegais. O ato convocqtório
consagrará çertas regres, valendo-se da autonomia focaltada
legíslattvamente. As autorídades adminístrativas e as portes deverão
observar fielwente as regras, someflte recamendado aas princípias naquilo
em que seja campatível com as ditas cuias"

{...) Não se pode sdmitir que a Administração veicule aío convocatório
estabelecendo limites, exigências, condíções de participação e de

elaboração de proposta e depais, simplesmente ignore {t sua própria
canduta anteriar.
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(...) Seria de suprema injustiça que o sujeito ousado, que ignorou as regrqs
do editol e se aventurou a participar do certame sem preencher os
requisitos para tanta, fosse premiado com a vitória. " (Comentáríos à
legislaçdo do Pregão Comum e Eletrônico, 6 ed. - revista e atualizada -
São Paulo,2013).

Sendo abalizados pelo ilustre Mestre e Doutor Marçal Justen Filho, pode-se entender que a

posição do pregoeiro declarar inabilitado o recorrente, por não apresentar requisitos importantes

para sua habilitação, agiu com transparência. Não restando dúvidas que sua aplicabilidade da lei

fosse questionada, sem ferir os princípios e as regras do ato convocatório.

Portanto, é fundamental para qualquer empresâ que desejar consagrar contratos com a

Administração pública, faça se conhecer de regras e princípios dos atos convocatórios.

Ademais, o Pregãó apresenta uma sistemática que tem por objetivo dar maior celeridade ao

processo licitatório e todos os envolvidos devem observar e prestigiar tal princípio das condições

de participações conforme exemplifica de maneira clar4 o Ilustre Doutor Mestre Marçal Justen

Filho:

6) das condições de participação em sentido ampla:

Os requisitos psrü o sujeito participar da licitação podem ser denominado

de "condições de porticipaçãa". Á expressão indica o conjunto de

exigências, previsto em lei e no ato convocatório, cuja descumprímento

acurretará a ausêncía de apredação da praposta do licitante.

Esse conjunto de exigências abrange os requisiíos de ítabilitação, mas ndo

se restringe a eles. Existem autras exígências previstas em Lei e no qto

convocatório que candicionam a admissibilidade da proposta de um

licrtaúe. Isso permite aludir a condições de participação em sentido

. amplo, gênero que abrange as requisitos de lnubilitação e as condições de

p arti c ipação ne s s e s entído r e s trito.

6 Í) (...)

6.1.1) Os Requisitos de habilitação

Os requisitos de habilítação consistem em exigências relacionadas com a

determinação da idoneidade do licitçnte. E um conjunto de requisitos qu€

se poderiam dizer indiciários, no sentido de que suo presença induz a
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presunção de que o sujeito dispõe de condições parü executar

satisfatoriamente o objeto licitado. Por decorrência, a ausância de

requisito de habilitação acarreta o aíastamento do licitante do certame,

desconsíderando-se sua proposta. O elenco das requisitos de habilitação

está delineado em termos gerais ?ros ayts. 27 a 32 da Lei de Licitações. E

inviavel o atü convocatório ignorar os limites legais e íntroduzir novos

requisitos de habitítação, não awtorizados legislativamente. {Comentários

à Lei de Licitações e Contratos Ádmínistrativos, 17" ed. - revisada,

atualizada e ampliada*§âo Paulo, 2016).

Fica claro, portanto, diante da majestosa explicação do Doutor Marçal Justen Filho, que a

recorrente busca em seu recllrso apenas criar o chamado tumulto processual, devendo a autoridade

administrativa aplicar-lhe as sanções e advertências previstas na legislação de regência pCIr sua

conduta temerária que, quiçá, transborda os limites da boa-fe objetiva e da lealdade processual

Diante disto, a lei de Licitações traz, em seus artigos 27, inciso I à V, 28 incisos I à Y, 29

incisos I à V, 30 inçisos I e II e 31 inciso II, que definern os princípios qu: deverão ser observados

pelas empresas interessadas em participar do certame licitatório, são eles:

Árt. 27

I - habilitação Jurídica;

II - quahficação técnica;

IÍI - qualificação e coruômico-íinanceira ;

(...)

Art. 28

(...)

II - Registra comercíal, no caso de empresa Individual;

()
Art. 29 , r-

(...)

II * Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo

ao domicílio ou sede do líçitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto

contratual;

(. ..)

Árt. 30
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I * registra ou inscriçãa na entidade prortssional competente,.

(.. .)

§ 1" Á comprovüção de aptídão referida no inciso II da "caput" destes artiga, no caso das

licitações pertinentes as obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessaas jurídicas

de direito púbtíca ou privado, devidamente regisÍrados na entidade profissionais-

ÁrL 3l

(..)

II - certidão ruegativa de falência ou conçardata expedida pelo distribuidor da sede da pessaa

jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicilío da pessoas fisica;

AssegurandoJhe o notório desconhecimento dos princípios basilares dos artigos 27 a 31 da Lei

Federal n' 8.666/93, e seus respectivos incisos, quando apresenta junto a swr documentação de

habilitação uma certidão do TJDFT (Tribu:ral de Justiça do Distrito Fed"eral e dos Territórios),

sendo que, a certidâo para asseguraÍ sua habilitação, a recortente deveria ter atendido ao item 6.1.3

do edital. Não restando dúvida que aão cabed outra certidão sem a m€sma equivalência a ser

apresentada pelo recorrente, sendo, aquela que não esteja amparada peia Lei Federal n' 8.666i93.

Além disso, a reçorrente deixou de apresentar ooProva de inscriçdo na CadüsÍro de

Contribuíntes Estadual ou Municipal, conforme o casa, relativs à sede ou domicílio da licitante,

períinenÍe üo rüÍno de atividade que exerce e compatível com o abjeto contraÍual; Comprovante

de regisíro na Agência Nacional de Yigilância Sanitária - ANYISA (íncluindo a Autorização de

Funcionamento da Empresa), Certificado de Regularidade na Cadastro Técnico Federal da

IBAMA, nos termos do art. Í0'da Instrução Normstiva 6, de l5 de março de 2al3;

O que se vislumbra no parágrafo uclma abordado é que as razões recursais qus a recorrente

insiste em ser habilitada, não resta dúvida que não há a mínima possibilidade de atender sua

solicitação. A esse respeito, ou seja, critérios objetivos de avaliação sobre a inscrição de cadastro

de contribuinto, o Mestre Doutor Marçal Justen Filho, com maestriahabitual expliba que:

j) Inscrição em cadastro de contribuinte (inc.I)

A inscrição no Cadastro de Contribuinte destina-se a permitir a

identt/icaçdo do sujeito e o reconltecimenta de que exercita sua atividade

regularmente, em termos tríbutários. A inscriçõo no Cadastro constitui-se

em obrígação Íributária acessória. Destina-se s peymítír a fiscalízação
Bun ltaici, u' 750 - Itaguaçú - Àparecida * CEP 12.57&.000
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acerc7 dc ocorrôncia de fatos tributários e da satisfação das tributos

decarrerttes.

Se o sujeito nãa estiver inscrito no Cadastro e pretende realizar certas

atividades tributariamente relevante, estará constatada a irregularidade

de sua situação. (...).

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 17" ed. *

revisada, atualizçda e ampliada * São Paulo, 2A10.

Não se pode desconsiderar tal questão da inscrição do cadastro de contribuinte, tratando-se a

prioridade em que não poderá contrataÍ com administração pública e rem dele receber beneficios

aquele que não apresentar condições pertinente juntos as suas regularidades fiscais.

Tanto que a recorrente insiste em sell recurso que o Pregoeiro deveria realizar diligências para

elucidar a documentação apresentada em que esta de acordo com ato convocatório. É

inquestionável que a autoridade competente dispõe de competênciapara decidir sobre o cabimento

ou não da realização de diligência. Mas a realização da diligência só. poderá ser realizada par

elucidar alguma dúvida da documentação apresentada, não caberá ao Pregoeiro inserir a

documentação que deveria constar da apresentação do envelope de habititação.

Na questão da economicidade dos valores estimados, sendo a recorrente a melhor proposta,

devem ser observados em primeiro, a pesquisa de preços correntes no mercado. A Administração

deverá proceder com as nonnas fundamentâdas na Lei Federal n" 8.666/93, artigo 43 inciso IV,

para pssquisa de no mínimo 03 (três) orçamentos de fomecedores distintos. Esse é o entendimento

dos órgãos de controle interno e extemo.

Nesse sentido é o Acordão f t547DA07 do TCU:

"ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em

' s essão do Plenário, ante as razões expostãs pelo Relatôr, em: (...) g.1.2.

procedn, quanda darealização de licitação, à consulta de preços correntes

no mercúdo, oufi,xados por órgão oíicial carnpetente ou, ainda, constantes

do sistema de re§stro de preças, em cumprírnento aa disposta art. 43, inc.

I{/, da Lei 8.666/93, consubstanciando a pesquisa no mercado em, pelo

tneytos, três orçamentos de fornecedores distintas, as quais devem ser

anexados ao procedimento licitatório ; "
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Umavez estabelecido o método de apuração do preço estimado a Administração utilizará esta

informação ooorçamento estimado" para informâr aos interessados o valor estimado e aceitlvel que

atenderão à futura despesa. Esta informaçâo será utilizad4 para a formação do juízo de

aceitabilidade da proposta durante a fase de lance.

Portanto, aregta é que o julgador "pregoeiro" vincule seu julgamento ao orçamento estimado,

mesmo porque a adequação da proposta à "média, é um critério de análise estabelecido

previamente à abertura da fase de disputa. Não teria sentido estabelecer um critério de avaliação da

aceitabilidade da proposta para, no meio do certame, alterar-se esta regra, ac.eitando um valor

superior ao estimado, ou a exaustão de lances entre todos participantes para considerar a melhor

proposta apresentadl de um licitante que não apresenta condições de cumprir o contrato, uma vez

que foi flagrado a ausôncia de documentos na fase habilitatória, o que é mais comum entre os

licitantes aventureiros utilizar desse subterfu gios.

CONCLUSÃO

Pcrtanto, é essencial que este respeitado Pregoeiro e a Comissão de eqúpe de apoio decida com

cautela a situação aqui enfrentada. Repudiando a tomada de decisões com base apenas em

alegações convenientes, sumárias e desarrazoadas da empresa I'LA\IIO TALES DE OLIY§IRÀ

26552474857., desguarnecida de quaisquer provas. Pois, isto feito, frriria de morte a segurança

jurídica vital não só para o processo licitatório somo para os seus envolvidos, na medida de

conjecturas e inconformismos, imperem na decisão do Pregoeiro.

É importante ressaltar inclusive, quà u recorrente ao se mostrar inconformada quanto à postura

do Pregoeiro e a falta de transparência, confessa tacitamente o despreparo sendo reconhecido em

suas'aÇusações, que corroboram parâ sua negligênci4 equivocada e injusta postura como licitante.
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DO PEDIDO DA CONTRARRAZOANTE

Conforme demonstramos cabalmente em nossâ explanação, solicitamos que este PREGOEIRO

considere oomo indeferido o recurso impetrado pela RECORRENTE. Em vista do exposto,

demonstrada a improcedência e o esvaziamento de provas nas razões aduanadas pela

inconformada empresa, além de atestada a plena regularidade e conformidade do processo

licitatório com os princípios e norÍnas que o regem. É o que pede e espora esta Contrarrazoante. E

é na certeza de poder confiar na sensatez desse Pregoeiro, assim como, no bom senso da

autoridade que lhe é superior, QUe estamos interpondo esta CONTRARRAZLO, as quais

ceúamente serão deferidas.

Nestes Termos, Pedimos Bom Senso, Legaiidade e Deferimeúo.

Aparecida, 12 de julho de202l.

["T'4.4?6.4g2roo8t Sffi
AMB TEC lMUNlzAÇAo
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