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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
ILMO SENHOR PREGOEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC,

Pregão Eletrônico nº 21/0019-PG 

Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviço de Guardião de Piscina para as ações de atividades físicas,
esportivas e recreativas desenvolvidas na Unidade Sesc Castanhal.

GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI – ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ n º
08.594.951/0001-48, situado na Av. Ulysses Guimarães 4295 sala 310, Bairro Sussuarana, CEP 41213-000, Salvador (BA),
(71)3036-1944, e-mail: gouveaservicos@gmail.com,
Vem, tempestivamente apresentar contrarrazões ao Recurso Administrativo apresentado pela empresa Planurb E. A.
Terceirização de Mão de Obra Eireli-EPP, pelos fatos e fundamentos de direito a seguir:

- TEMPESTIVIDADE 

Conforme elucidado no item 11.1.3 do edital
‘’11.1.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões de recurso, em campo próprio do
sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões,
também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. Os recursos deverão ser
enviados em horário comercial.. ‘’

- FATOS
1.Após o aceite e habilitação da proposta da recorrida, referente a contratação para prestação de serviço de guardião de piscina
para a unidade SESC Castanhal, foi aberto o prazo recursal, oportunidade em que a recorrente apresentou recurso contra os
atos produzidos na sessão pública de licitação.
2. Alega a impetrante que a empresa vencedora deixou de cumprir os itens 3.1, 7.1 e 6.12 do edital, motivo pelo qual,
requereu a reforma da decisão deste Ilustre Pregoeiro, com intuito de desclassificar a empresa Gouvêa Serviços de Apoio
Administrativo Eireli ME.

MÉRITO

I.DA ALEGAÇÃO DO CNAE INCOMPATIVEL COM O OBJETO

Conforme o item 2 do edital, o Pregão Eletrônico 21/0019 tem por objeto a ‘’Contratação de empresa para prestação de serviço
de Guardião de Piscina para as ações de atividades físicas, esportivas e recreativas desenvolvidas na Unidade Sesc Castanhal ‘’. 

Note-se de pronto, que o objeto se trata de terceirização de mão de obra . Atividade esta, que se enquadra perfeitamente em
nosso CNAE. Dentre outros, cite-se o 81.29-0-00 - Atividade de limpeza não especificada anteriormente, que compreende : 
‘’- as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas
- as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e
de refrigeração de ar
- a atividade de limpeza de máquinas industriais
- a atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc.
- a atividade de limpeza do interior de tanques marítimos
- a atividade de limpeza de garrafas
- a atividade de limpeza de ruas
- a atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura
- as outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente’’

Ademais, ratificam a aptidão desta recorrida, todos os atestados de capacidade técnica apresentados de serviços prestados
satisfatoriamente , compatível á natureza do objeto licitatório em questão. Desse modo, não há que se falar em inobservância
do item 3.1 do edital.

Nesse diapasão, entendeu o TCU no Acórdão n.º 1203/2011-Plenário, TC-010.459/2008-9, rel. Min. José Múcio Monteiro, que :

“o cadastro de atividades na Receita Federal do Brasil não é motivo suficiente para impedir a participação da empresa, ainda
mais que tal cadastro não era totalmente discrepante do objeto do certame (...). É certo que esse cadastro é uma imposição
legal e deve estar atualizado, porém em nenhum momento há previsão legal de impedir uma empresa de participar em virtude
de uma discrepância desse cadastro”. Para o relator, “em princípio, até parecia razoável a exigência fixada no edital, no sentido
de que somente poderiam participar do pregão empresas legalmente estabelecidas e especializadas no respectivo ramo”.
Todavia, não haveria, na espécie, qualquer indicação no edital de que o cadastro de atividades junto à Receita Federal seria
utilizado como o meio de identificação do ramo de atuação dos licitantes, o que significou, conforme o relator, “ampliação não
prevista do poder do pregoeiro de decidir quem participaria do certame”. Nesse quadro, ainda para o relator, “não havia razão
jurídica ou administrativa para conferir-se arbitrariamente tamanha proeminência à formalidade da anotação cadastral”.

II.DA ALEGAÇÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Conforme ultima alteração do contrato social apresentada pela Gouvêa Serviços, após ser transformada em Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada - EIRELI passou a ser regida por esta Alteração. 

Vejamos o que aduz o edital em seu item 7.1.1, b :

“ Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente;”
Atente-se ao dispositivo supracitado, que exige para verificação da habilitação jurídica , o ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, em vigor , devidamente registrado, indo ao encontro justamente da documentação apresentada, e passível de verificação
no sitio eletrônico da Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n º 29204406751( JUCEB - Serviços de Auto-Atendimento
).

Relevante comentar, que a habilitação jurídica tem por escopo a apuração da capacidade do licitante no exercício de direitos e
deveres, para caso de eventual responsabilização pelas obrigações ora pactuadas.
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Foram então apresentados os seguintes arquivos: A ultima alteração consolidada, Ato de transformação em EIRELI e ainda
Certidão Simplificada da Junta Comercial, ambos registrados e contendo todos os elementos necessários para averiguação da
capacidade jurídica da recorrida. Portanto, inexiste violação do instrumento convocatório e mais uma vez não prospera o
argumento da recorrente.

III.DO ALEGAÇÃO CONTRA O BP APRESENTADO

Em tentativa desesperada, a recorrente alega que o Balanço Patrimonial apresentado pela recorrida, encontra-se desatualizado
sob a luz do Código Civil . Afirma que o Balanço é intempestivo e portanto deveria a proposta da vencedora ser desclassificada.

Ora Sr. Pregoeiro, inaceitável e descabida é a refutação de um documento que não fora exigido para fins de habilitação neste
processo licitatório. Acolher tal argumentação, implica em ferir o principio de vinculação ao instrumento convocatório corolário
do principio da legalidade tão ovacionado pela própria recorrente.

Nesse sentido, o pargráfo 4º do art. 41 da Lei nº 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo, ao afirmar que a Administração não
pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Bem como compreende o TJ DF :

“LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. 1 - A LICITAÇÃO,
PROCEDIMENTO VINCULADO, DEVE OBSERVAR, ENTRE OUTROS PRINCÍPIOS, O DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO (ART. 41 , DA L. 8.666 /93). 2 - ILEGAL A DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE COM FUNDAMENTO EM
EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO PREVISTO NO EDITAL. 3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA” . RMO 27193920078070001 DF
0002719-39.2007.807.0001 

Ressaltamos ainda, a previsão editalícia do item 7.5 em que apenas serão inabilitadas do certame as licitantes que
apresentarem documentação em desconformidade com o solicitado neste Edital e Anexos, o que não se aplica visto que todos
os documentos habilitatórios exigidos foram apresentados pela Gouvêa Serviços.

É ilógico que a Administração estabeleça um determinado procedimento e forma no edital e que, posteriormente ao analisar a
documentação pré-estabelecida, venha a admitir que se contrarie o exigido.

Entende-se , pois, que para garantir a segurança jurídica em processo licitatório, bem como o amparo do principio da isonomia
entre os licitantes, a Administração Pública não pode se afastar de regras por ela mesma definidas . 

Ademais, apesar de não haver qualquer fundamento na contestação da recorrente, com o objetivo de atualizá – la, inferimos
que de acordo com a IN 2023 de 28 de abril de 2021, art. 1º , o prazo final para a Escrituração Contábil Digital da competência
de 2020 foi prorrogado para julho/2021.

PEDIDO

Diante do exposto, resta comprovado a intenção da recorrente em tumultuar o processo licitatório, sobrecarregando ainda mais
essa atarefada Administração com indagações rasas e infundadas. Requer o mantimento da decisão que declarou vencedora a
recorrida. 

Nestes termos,
Pede e aguarda deferimento.

Salvador (BA) ,11 de junho de 2021
Gouvêa Serviços de Apoio Administrativo Eireli 

 Fechar


