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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões
CONTRARRAZÃO :
À UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
ILUSTRE PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 23076.027894/2018-34
PLANETA ÁGUA EXPRESS EIRELI (doc. 01 e 02), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Leopoldino
Canuto de Melo, 352, Caixa D’água, Olinda, Pernambuco, CEP 53210250, com CNPJ 10.779.162/0001-23, vem mui
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, em atendimento ao despacho anterior, apresentar contrarrazões ao
recurso interposto por CONTROL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, pelas razões de
fato e de Direito a seguir delineados.
1. DOS FATOS:
No dia 27 de Março de participou da sessão pública de lances no pregão eletrônico realizado pelo Universidade
Federal do Estado de Pernambuco, através do portal de compras eletrônico do Comprasnet, com o objetivo de
contratar empresa especializada para prestação de serviços, de forma contínua, de fornecimento de agua potável
através de caminhão-pipa, a serem executados nas diversas unidades no âmbito do Estado.
Após a fase de lances, a empresa CONTROL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA que
recorre ficou classificada em 1º lugar, com a oferta do valor global anual de R$ 40.800 (quarenta mil e oitocentos
reais).
Dando seguimento ao processo licitatório, a CPL convocou a primeira colocada para apresentar sua proposta e
documentos de habilitação, e dias após a desclassificou pelo não cumprimento ao item 9.11.1.2 do Edital.
2. DO DIREITO.
2.1. DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Ora, o Edital é suficientemente claro para dispor no item 9.11.1.2 que é necessária a comprovação do atendimento
ao item 9.11.1.2, referente a qualificação técnica é solicitado registro no Conselho regional de Química, visto que o
responsável técnico deverá ter condições técnicas para responder as demandas do sistema de abastecimento
complementar da UFPE.
Em seu recurso, a Recorrente sustenta que a exigência seria descabida.
Ora, a Recorrente não impugnou o Edital nesse sentido, precluindo, portanto, a discussão que pretende inaugurar
em seu recurso, o que é absolutamente descabido.
Se não concordou com os termos do Edital e tinha interesse em rever suas exigências, que tivesse em tempo hábil,
impugnando o Edital. É esse o procedimento estabelecido pela legislação vigente.
É absolutamente inviável a via eleita pela empresa Recorrente.
Sabemos que há o princípio da vinculação ao instrumento do Edital. Sabemos, também, sobre a necessidade de
atendimento ao princípio da legalidade. Sabemos, também, sobre a necessidade de atendimento ao princípio da
isonomia. Todos previstos no artigo terceiro da Lei 8.666/93.
O que pretende, portanto, a empresa Recorrente, é rasgar o Edital, rasgar a legalidade e rasgar a isonomia,
pedindo tratamento diferenciado para si, de maneira ilegal e em contrariedade à peça Editalícia, que claramente
previu a exigência solicitada no item 9.11.1.2.
Certamente isso não seria possível, pois geraria uma insegurança jurídica, contrariando todos os ditames
estabelecidos pela Lei 8.666, e a própria legislação aplicável aos atos administrativos.
Se a empresa recorrente manifestasse interesse de apresentar documentação diversa à exigida no Edital, buscando
sua equiparação, deveria ter; ou formulado pedido de esclarecimento ou até mesmo impugnado o Edital para
alterar o que entendesse como necessário de ajuste.
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Mas simplesmente não o fez, e não há como tolerar o pedido formulado em seu recurso, visto que ele vai de
encontro aos princípios estabelecidos pela lei vigente.
A decisão de DESCLASSIFICAÇÃO ora recorrida é correta, e é por essa simples razão que deve ser mantida.
2.2. DA APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO TERCEIRO, DO ARTIGO 48, DA LEI 8.666/93.
Isto posto, deve ser aplicado o parágrafo terceiro do artigo 48 da Lei 8.666, que é muito clara que:
§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração
poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras
propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para
três dias úteis.
É exatamente o caso dos autos.
As duas empresa concorrentes foram desclassificadas.
Assim, é razoável que seja fixado prazo de 8 dias úteis para apresentação de nova documentação para evitar a
perda de todo o processo licitatório, visando atender o princípio da economicidade, bem como o melhor
atendimento ao interesse público.
3. DO PEDIDO.
Nestes termos, pugna pelo integral deferimento da presente resposta, e com efeito:
- Manter a desclassificação da CONTROL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA;
- Abrir prazo de 8 dias úteis para juntada de nova documentação e/ou proposta pelas empresas concorrentes, nos
termos do parágrafo terceiro do artigo 48 da Lei 8.666.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Recife, 13 de maio de 2020.
PLANETA ÁGUA EXPRESS EIRELI
Por sua representante legal
Luciana Almeida do Rego Barros
CPF 905.871.114-53
Fechar
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