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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
CONTRARRAZÃO :

I LUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO(A) DO SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO – SESC 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/0026-PG

PROCESSO DE REFERÊNCIA Nº 21/0343

SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ/MF. nº
11.048.879/0001-68, sediada na rua I n° 16 do conjunto Euclides figueiredo bairro Marambaia CEP. 66.620-800, Belem/Pa,
neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. MARCLEYTON DA SILVA SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário,
portadora do RG. 5348462 SSP/PA e CPF/MF. 997.441.212-15, vem mui respeitosamente, perante V.Sa. , tempestivamente,
apresentar suas CONTRARRAZÕES ao RECURSO ADMINISTRATIVO interposto por: CATAVENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS
GERAIS LTDA, mediante as razões de fato e direito a seguir aduzidas: 

I - DA TEMPESTIVIDADE 
De início, verifica-se que as CONTRARRAZÕES, ora apresentadas preenchem o requisito da tempestividade, pois o registro para
a intenção de recurso ocorreu no dia: 01/06/2021, sendo determinado o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação do
recurso, tendo término no dia: 04/06/2021.Foi concedido o mesmo prazo de 3 (três) dias para a apresentação das
CONTRARRAZÕES e tendo como data limite o dia: 09/06/2021. Assim, esta peça é tempestiva.

II - DOS FATOS
Trata-se de Pregão Eletrônico cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para realização
de manutenção preventiva e corretiva no sistema de climatização da Unidade Sesc Ler Salinópolis.

A RECORRENTE por sua vez ir resignada com a aceitação da proposta e habilitação que se deu em razão da SPLIT SERVICE
REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ter apresentado uma proposta “disparadamente” mais vantajosa para a
Administração, manifestou recurso balizada em fundamentos rasos e infundados quanto ao suposto descumprimento de itens
do edital e do termo de referência, já derrubado pela jurisprudência dos Tribunais superiores e dos Tribunais de Contas, no
entanto tais alegações não merecem prosperar.

Em respeito à ampla defesa e ao contraditório, respeita-se a tentativa e argumentos da empresa por ora RECORRENTE em
apresentar suas considerações a respeito da decisão desta Comissão de Licitação, mas conforme será exposto a seguir, a
insistência em reconhecer supostas irregularidades existentes na condução do julgamento do certame deve ser tão logo
rechaçada.

III - DAS INFUNDADAS RAZÕES DA RECORRENTE E DA JUSTIFICAVA PARA A MANUTENÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA
RECORRIDA

Em uma tentativa frustrada, em desclassificar a RECORRIDA, em apertada síntese a RECORRENTE alega o seguinte:“

A licitante SPLIT SERVICE, tal qual esta recorrente, participou da abertura do pregão em referência e, após a recusa das duas
primeiras licitantes, se tornou a licitante melhor classificada e teve sua proposta Aceita e também foi considerado Habilitada
pelos membros dessa Douta Comissão de licitação. Em que se pese tal fato, a licitante Recorrida não poderá permanecer nessa
condição, sob pena de macular o processo licitatório de forma irreversível, por flagrantes descumprimentos das regras do
certame, com grave violação do Edital, da Legislação que se aplica a matéria e afronta aos princípios constitucionais da
Legalidade, da Isonomia e dos demais cuja observância se impõe aos atos dessa natureza, razão pela qual esta recorrente
REQUER desde já sua imediata desclassificação e inabilitação, tendo por base sólida os fatos de que a referida licitante ofertou
PROPOSTA flagrantemente INEXEQUÍVEL e, embora não esta Recorrente não tenha mencionado os documentos de habilitação
da Recorrida, não pode se furtar em apontar um grave erro encontrado em um documento de suma importância que integra a
qualificação técnica da Recorrida e que, entende-se, por lapso, passou despercebido pela Ilustre Pregoeira, logo a aceitação e
habilitação da Recorrida só pode ser entendido como um lamentável equívoco a ser desfeito enquanto é tempo, para que o
processo possa voltar aos estritos contornos da legalidade. Senão, vejamos:

1) SOBRE A PROPOSTA INEXEQUÍVEL:

1a) A licitante ora Recorrida apresentou seu menor lance no valor global de apenas R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais);

1b) Ao final da fase de lances, a Ilustre Pregoeira deu a conhecer a estimativa para contratação no valor de R$ 28.204,44 (vinte
e oito mil, duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos);

1c) A aplicação do valor da referida proposta sobre o valor estimado resulta em um percentual de apenas 35,1% (trinta e cinco
inteiros e um décimo por cento).

2) SOBRE O DOCUMENTO IRREGULAR:

2a) Compulsando os documentos de habilitação da Recorrida, a princípio, não se verificou quaisquer erros, sendo este o motivo
pelo qual esta Recorrente não fez menção aos mesmos na manifestação de intenção de recurso, porém, em nova análise mais
acurada, foi constatado que a Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica, junto ao Conselho que comprova a
Regularidade da mesma e é exigida entre os documentos de Habilitação Técnica, consoante o disposto no subitem 7.1.3.1.1 do
Edital, tal documento está sem validade uma vez que a licitante Recorrida fez alteração em seus dados cadastrais E NÃO
PROCEDEU A ATUALIZAÇÃO DOS MESMOS JUNTO AO CREA-PA. No caso concreto, observa-se que o endereço da sede da
Recorrida na referida certidão é DIVERGENTE do endereço encontrado em seu Alvará de Localização e na Alteração do Contrato
Social da mesma. Vejamos:
- Na CRQPJ do CREA-PA, consta que a Recorrida possui sede (Matriz) na Travessa WE 23, 01, SALA 02, CONJUNTO CIDADE
NOVA IV, , COQUEIRO, ANANINDEUA, PA, 67133060; porém
- No Alvará de Localização, emitido pela Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Belém-PA., consta que a sede da
Recorrida fica R I 000016 CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO Bairro: MARAMBAIA (entende-se R I 000016 por Rua I, nº 16).

Primeiramente, cabe frisar que a RECORRENTE julga por seu entendimento diverso que o ilustre pregoeiro equivocou-se em
suas ações na condução do pregão eletrônico, mas quando na verdade quem equivocou-se foi a própria RECORRENTE, com sua
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interpretação diversa e entendimento subjetivo por seu achismo, resta e claro informar que a composição do edital do pregão
em comento, foi elaborado minuciosamente pela equipe de apoio ao pregão, contendo em seus anexos todo o detalhamento
composto de diversos arquivos. 

Das razões que impõem o improvimento do recurso

a. Da inexistência de indicação de elementos que comprovem a alegada inexequibilidade
Primeiramente, cabe ressaltar que a recorrente apresentou um recurso vazio, desprovido de qualquer argumento concreto que
pudesse comprovar a suposta inexequibilidade da proposta da SPLIT SERVICE
Importante salientar que o item 10.4. do edital, A Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal do Sesc/PA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

O item 10.6.1. Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, com base na realidade do mercado, deverá estabelecer
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
10.6.1.1. A empresa poderá utilizar de qualquer tipo de prova fidedigna e suficiente para demonstrar a exequibilidade do preço
ofertado, a exemplo de planilhas aberta de custos, tabela de preços oficiais, cópia de contratos de objetos similares ao licitado
com outras entidades, etc.
15.3. É facultada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo
entendemos ser plena e perfeitamente plausível a observância do item 15.3 do edital basta uma simples consulta aos contratos
análogos de nº 08/2019 com SENAC e o contrato nº 06/2021 com SESC SEÇAO PARÁ que esta recorrida mantém, com Valores
estes praticados no mercado 
ORA O OBJETO CONTRATUAL SERÁ DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APENAS 06 (SEIS) CONDICIONADORES
DAR REFRIGERADO TIPO SPLIT ONDE ESTA RECORRIDA APRESENTOU O VALOR DE R$ 137,50 (CENTO E TRINTA E SETE REAIS
E CINQUENTA CENTAVOS) POR APARELHO MENSAL TOTALIZANDO R$ 825,00 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS MENSAIS
E DE R$ 9.900,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS) ANUAL 
Sendo assim, implicaria em desrespeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório o ato que pudesse desclassificar
a proposta vencedora, uma vez que esta encontra-se dentro dos limites interpostos no Edital de chamamento do pregão em
comento.
E de fato, o pregão é do Tipo Menor Preço, a regra geral é que a Administração priorize o menor preço. Mesmo no caso em tela,
em que é realizada licitação na modalidade referida, de modo que a prioridade é obter a proposta mais vantajosa para a
Administração.
Assim, não basta que qualquer licitante alegue infundadamente a inexigibilidade da proposta. Ao contrário, em razão do seu
caráter excepcional, deverão ser expostas as razões objetivas que comprovem a suposta inexequibilidade.
Entender de forma diversa seria permitir que o Administrador desclassificasse propostas de empresas que envidaram todos os
seus esforços para competir no mercado e oferecer uma melhor proposta para a Administração, o que não faz sentido lógico,
pois a modalidade do certame é o MENOR PREÇO.
Como disciplina Marçal Justen Filho “a desclassificação por inexequibilidade apenas pode ser admitida como exceção, em
hipóteses muito restritas. O núcleo da concepção ora adotada reside na impossibilidade de o Estado transformar-se em fiscal da
lucratividade privada e na plena admissibilidade de propostas deficitárias... A questão fundamental não reside no valor da
proposta, por mais ínfimo que o seja o problema é a impossibilidade de o licitante executar aquilo que ofertou” (Comentários à
Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14ª ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 653).
Além disso, nos termos do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o art. 48 da Lei 8.666/93 não pode ser
interpretado de maneira rígida:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA INEXEQUÍVEL. ART. 48, I E II, § 1º, DA LEI 8.666/93.
PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO LICITANTE DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A questão controvertida consiste em saber se o não atendimento dos critérios objetivos previstos no art. 48, I e II, § 1º, a e
b, da Lei 8.666/93 para fins de análise do caráter exequível/inexequível da proposta apresentada em procedimento licitatório
gera presunção absoluta ou relativa de inexequibilidade.
2. A licitação visa a selecionar a proposta mais vantajosa à Administração Pública, de maneira que a inexequibilidade prevista
no mencionado art. 48 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos não pode ser avaliada de forma absoluta e rígida. Ao
contrário, deve ser examinada em cada caso, averiguando-se se a proposta apresentada, embora enquadrada em alguma das
hipóteses de inexequibilidade, pode ser, concretamente, executada pelo proponente. Destarte, a presunção de inexequibilidade
deve ser considerada relativa, podendo ser afastada, por meio da demonstração, pelo licitante que apresenta a proposta, de
que esta é de valor reduzido, mas exequível...” (REsp 965.839/SP, rel. Min. DENISE ARRUDA, Primeira Turma, j. em
15/12/2009).
Assim, é certo que o simples fato de o valor apresentado pela recorrida ter sido inferior ao apresentado pela apelante não
significa que a proposta é inexequível.

Ausente tal prova (cujo ônus é do recorrente, repita-se), impossível o acolhimento da alegação de inexequibilidade das
propostas.
Tendo a recorrida demonstrado a exequibilidade de sua proposta, não parece razoável desacreditar suas conclusões,
especialmente porque se comprometeu, documentalmente, antes da formação do contrato administrativo, a cumpri-la
rigorosamente, vinculando-se ao instrumento convocatório.
Afora, é preciso registrar que a Comissão de Licitação cuidou de analisar, estudar e conhecer a idoneidade da recorrida,
inclusive sua saúde financeira para fazer frente aos custos relativos à execução dos serviços. As alegações de inexequibilidade
da proposta, bem como o descumprimento das cláusulas editalícias, portanto, não tem lastro probatório suficiente nos autos e,
de rigor, o afastamento de ambas.

SOBRE O DOCUMENTO IRREGULAR:
7.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
7.1.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 
7.1.3.1.1. Certidão de Registro e de Regularidade da Licitante, como Pessoa Jurídica junto ao CREA que comprove
compatibilidade entre a atividade regular da empresa e o objeto da licitação. Serão aceitas também as certidões do CREA que
reunirem as informações requeridas da empresa e dos membros da equipe técnica. 
a. No caso da licitante ter sede em outro Estado e, consequentemente, ser inscrita no CREA de origem (e a licitante vier a ser
declarada vencedora do certame), deverá apresentar, obrigatoriamente (até a data da assinatura do respectivo instrumento de
contrato), visto junto ao CREA-PA, por força do disposto na Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em consonância com a
Resolução n.º 413, de junho de 1997, do CONFEA. 
Em uma simples consulta online ao sitio do CREA/PA no dia 07/06/2021 as 08:50:28 transcrevo:

www.creapa.com.br/chat/index.php/por/chat/printchat/62632/cc5ff7474859ce8dc61f00de94710c8b89e39cb7
www.creapa.com.br/chat/index.php/por/chat/printchat/62632/cc5ff7474859ce8dc61f00de94710c8b89e39cb7 1/1

Clesio Santana, 2021-06-07 08:50:28
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IP:189.82.3.209, ID: 62632
Clesio Santana:
Bom dia Sr.(a) Atendente gostaria de saber se a mudança de endereço da empresa não atualizado no conselho invalida a
certidão de registro da mesma ?
sendo que a mesma não ouve alteração de seu objeto e serviços somente de endereço
Silvio Pimentel:
Bem-vindo ao Chat on-line do Crea-PA. Um momento que já vou verificar o seu pedido, caso demore um pouco a responder é
porque estou terminando um atendimento presencial! Para facilitar, informe o nº do CPF ou CNPJ, para qual deseja
atendimento. 
BOM DIA
Clesio Santana:
CNPJ. 11.048.879/0001-68 registro 8998EMPA
Silvio Pimentel:
Nao sr
Clesio Santana:
quanto a minha duvida perde a validade ou não ?
Silvio Pimentel:
SR TODA CERTIDAO TEM A VALIDADE NELA
QUANDO O SR FOR FAZER O PROTOCOLO DE ALTERACAO E FOR CONCLUIDO SERA UMA NOVA CERTIDAO UMA OUTRA
VALIDADE

Aliado a isso, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que “As regras do edital de procedimento licitatório devem ser
interpretadas de modo que, sem causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados no certame, possibilitem a
participação do maior número possível de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a
mais vantajosa.” (Mandado de Segurança 5.606-DF)
Prezada comissão, a Contrarrazoante é uma empresa séria, e que atua há muitos anos no mercado e que, buscando uma
participação no certame, preparou sua documentação e propostas em rigorosa conformidade com as exigências editalícias, o
que demonstra a sua plena qualificação ao ser corretamente habilitada pela Comissão de Licitação.

Resta evidente que a Comissão teve o entendimento correto quando habilitou a Contrarrazoante por entender que atendeu
integralmente as exigências do edital, de maneira que os argumentos trazidos nas razões recursais pela Recorrente não se
sustentam.

Portanto, conclui-se a presente Contrarrazão frisando que as regras da licitação são previamente estabelecida no Edital e este
tem força de lei para a condução de todo o certame, é o que estabelece a Lei nº 8.666/93, ao prescrever que a “Administração
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculado” Tendo a Ilustre comissão
cumprido tal exigência o habilitar a Contrarrazoante, do contrário estaria agindo ilegalmente e contrária ao entendimento do
Tribunal de Contas da União.

“A Administração ater-se-ás condições fixadas no edital, ao qual se acha estritamente vinculada, sob pena de afrontar o basilar
princípio da isonomia, insculpido no Art. 3o desta lei.”(TCU, Decisão n.456/1988, Plenário, DOU de 07/08/1988).

Doravante, analisaremos cada tópico das alegações da recorrente e será comprovado, que o recurso interposto, tem natureza
meramente protelatória e totalmente sem fundamento.
Sendo assim essa Contrarrazoante entende que estão esclarecidos os argumentos fantasiosos da recorrente visto que se ateve
a dispositivos que não fazem parte do edital de convocação.
Desta forma fica clara a intenção do recorrente em atrapalhar o processo licitatório, pois a Contrarrazoante enviou todos os
documentos solicitados e pertinentes a habilitação constante do edital de convocação.

DO PEDIDO
Por isso, requer a V. Sa., nesta sede recursal, o improvimento do recurso interposto pela CATAVENTO REFRIGERAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.
Nesses termos, pede deferimento.

Belém/PA, 09 de JUNHO de 2021.

Marcleyton da Silva Souza
CPF. 997.441.202-15
SOCIO ADM.
SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CNPJ sob o nº 11.048.879/0001-68
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