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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões
CONTRARRAZÃO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | JORGE OLÍMPIO DO
NASCIMENTO

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 110/2019
Processo Administrativo n.º 23076.049740/2015-51

SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, licitante já qualificada no procedimento licitatório indicado acima,
representada por seu Responsável Legal que ao final subscreve o presente, vem muito respeitosamente perante V.
Senhoria, apresentar
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto pela empresa LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA., o que o faz nos termos das razões a seguir
dispostas, requerendo o seu recebimento e natural processamento.
1. SÍNTESE FÁTICA
Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.,
doravante denominada simplesmente como Recorrente, diante da CORRETA decisão que classificou, habilitou e
declarou vencedora a empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, doravante denominada como
Recorrida, nos autos do procedimento licitatório deflagrado por essa N. Universidade, Pregão Eletrônico n.º
110/2019, cujo escopo consiste na “contratação de serviços de limpeza e conservação predial, inclusa mão de
obra, materiais de consumo, materiais de média e longa duração, equipamentos de proteção individual e coletiva,
uniformes, utensílios e demais equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender ao campus Recife
da UFPE, exceto o Hospital das Clínicas”.
Após a primeira sessão pública, esta Recorrida foi originalmente desclassificada, sendo oportunamente apresentado
Recurso Administrativo, que em obediência aos princípios da LEGALIDADE e AUTOTUTELA, foram providos, motivo
que por certo ocasionou irá da Recorrente, se manifestando pela interposição de Recurso Administrativo nos
seguintes termos:
Manifestamos intenção de recurso contra a classificação da SOLUÇÕES, visto que não comprovou a exequibilidade
dos insumos que compõem o Anexo IV- B da Planilha de Custos, assim como não motivou sua intenção de recurso,
conforme demonstraremos nas razões recursais.
Posteriormente tal Recorrente protocolou suas “razões” apresentando NOVOS temas não abordados em sua
manifestação de recurso, motivo este pelo qual não se pode CONHECER TAIS RAZÕES PELA MATÉRIA ESTAR
MANIFESTAMENTE PRECLUSA, como a seguir será demonstrado, bem como o mérito de suas “razões” apenas
traduzem a irá e seu inconformismo por não sagrar-se vencedora do certame em tela, interpondo recurso para
quem quer que seja decretado vencedor como fez em oportunidade passada, com a Licitante Criart Serviços de
Terceirização de Mão de Obra Ltda., conduta esta que deverá ser devidamente apurada por essa Administração,
ante seu teor manifestamente procrastinatório, JÁ QUE É A ATUAL PRESTADORA DOS SERVIÇOS (como apontado
no esclarecimento datado de 03.10.2019).
2. PRELIMINARMENTE: DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE DIVERSOS PONTOS DAS RAZÕES DE RECURSO DA
EMPRESA LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
Analisando as “razões” de recurso da Recorrente, além de seu desespero, denota-se que há 02 (duas) linhas de
argumentação MANIFESTAMENTE PRECLUSAS: I – da transloucada tese de “ausência de motivação na intenção de
recurso da Soluções” querendo REDISCUTIR algo que foi prontamente julgado pelas autoridades competentes
(recurso administrativo visando a reforma da desclassificação da recorrida que foi acertadamente provido)
querendo fazer crer que esta recorrida no passado não havia motivado as razões de recurso posteriormente
apresentada, numa tentativa vil de modificar a realidade dos fatos.
Deve-se frisar a exposição de motivos de recurso na sessão pública, foi ACEITO pelo Sr. Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio, e dentro dos princípios corolários da Administração (legalidade estrita) estes foram providos pelas
autoridades julgadoras, encerrando a esfera administra destas questões, motivo pelo qual tais argumentos agora
encontra-se, como já dito PRECLUSOS!
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Didaticamente, insta revelar à Recorrida que o E. Tribunal de Contas da União entende (acórdãos 964/2014 e
961/2020 – Plenário) que no juízo de admissibilidade das intenções de recurso, ser avaliada tão somente a
presença dos pressupostos recursais (algo que inclusive é de conhecimento das autoridades dessa Universidade
pois consta na exposição dos motivos para aceite ou recurso do referido recurso, devendo assim conceituar os seus
elementos, nos termos do inciso XVIII do art. 4º da Lei Federal 10.520/02:
“XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;”.
Imediata: a Recorrida, naquela oportunidade, atendeu de imediato o prazo concedido, demonstrando seu
inconformismo com a sua desclassificação. Desta forma, resta claro que a empresa cumpriu esse requisito dentro
do prazo estipulado pelo Sr. Pregoeiro.
Motivadamente: este requisito está claro na forma de apresentação da intenção de recurso, por força da
desclassificação desta Recorrida, valendo a transcrição apresentada naquela oportunidade: “(...) em face de sua
ilegal DESCLASSIFICAÇÃO, vez que sua PROPOSTA OBSERVOU TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL”.
Outro ponto onde também operou-se a preclusão consumativa são os argumentos lançados de irregularidades nos
documentos de habilitação da Recorrida, já que não foram alvo de manifestação da Recorrente na sessão pública,
DEVENDO ESTA FICAR ADSTRITA AOS SEUS MOTIVOS (que no caso representa a fantasiosa tese que “não
comprovou a exequibilidade dos insumos que compõem o Anexo IV- B da Planilha de Custos, assim como não
motivou sua intenção de recurso”, sendo que este último tópico já foi superado.
Dissemos preclusão consumativa, pois nos ensinamentos de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 9. ed. rev. ampl. e atual, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2006, p. 388, que expõem com perfeição a definição de tal instituto jurídico:
"Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já
haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a
sê-lo."
No caso em questão, NÃO CABENDO NOVA DISCUSSÃO DE TEMA JÁ ULTRAPASSADO, TAMPOUCO EM UM NOVO
TEMA NÃO ABORDADO NA MOTIVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APRESENTADO NA SESSÃO PÚBLICA!
Marçal Justen Filho, ao tratar sobre este instituto ensinou.
“A sequência procedimental acarreta uma relativa autonomia entre as diversas fases da licitação. A natureza
procedimental propicia a aplicação de princípio similar à preclusão. Esse instituto, embora estudado no âmbito do
Direito Processual, será aplicável sempre que existir um procedimento, uma sucessão de atos jurídicos, ordenados
logicamente com a finalidade de condicionar o exercício de competências e atingir certo resultado. A ordenação dos
atos que integram o procedimento é resguardada através do princípio da preclusão. A preclusão significa que o
exaurimento de uma fase acarreta o início da posterior. Uma vez praticado determinado ato, deverá seguir-se
aquele previsto como subsequente. A preclusão impulsiona o procedimento por meio do impedimento à renovação
da prática de atos que, na sequencia lógica, já foram (ou deveriam te sido) praticados.
Consoante doutrina processualista, a preclusão pode exteriorizar-se sob três modalidades:
- Temporal: há prazo para a prática do ato. Exaure-se a possibilidade de efetivação do ato se não ocorrer no prazo.
- Consumativa: há oportunidade para a prática do ato. Uma vez praticado, não é possível repeti-lo.
- Lógica: há opções a serem efetivadas. Os sujeitos podem escolher entre os diversos atos possíveis. Essa escolha
impede a prática de atos posteriores incompatíveis com ela.” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, Marçal Justen Filho, 14ª edição, pg.517). (grifo nosso)
Não é diferente o posicionamento da jurisprudência sobre a impossibilidade de rediscussão de pedido já decidido
dentro do processo administrativo:
“DECISÃO ADMINISTRATIVA. COISA JULGADA/PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. Em não existindo fatos ou
circunstâncias novos em relação à decisão administrativa que se pretende a revisão, resulta configurado o instituto
da coisa julgada administrativa, o qual tem o sentido de indicar irretratabilidade decisória no âmbito da
administração ou a preclusão interna da via administrativa para alterar o que fora decidido por órgãos
administrativos. (TRT-12 - RecAdm: 00102158420175120000 SC 0010215- 84.2017.5.12.0000, Relator: ROBERTO
LUIZ GUGLIELMETTO, SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 03/07/2017)
RECURSO ADMINISTRATIVO - REQUERIMENTO COM IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR SOBRE O QUAL
O REGIONAL JÁ PROFERIU DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA - OCORRÊNCIA. A Lei nº
9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu art. 63,
estabelece que o recurso administrativo não será conhecido quando interposto após exaurida a esfera
administrativa. Estabelece ainda que, existindo preclusão administrativa, a Administração Pública está impedida de
rever o ato mesmo que ilegal (art. 63, § 2º). Fixa igualmente que o órgão competente declarará extinto o processo
quando exaurida sua finalidade (Art. 52). Registrando o Regional que este processo tem o mesmo pedido e causa
de pedir de outro anteriormente já decidido - Processo Administrativo nº 13.472/99, cuja decisão transitou em
julgado, irrepreensível a decisão que declara extinto o feito, nos termos do art. 52 da Lei nº 9.784/99.Recurso
ordinário não conhecido. (TST - RMA: 3294009620035130000 329400-96.2003.5.13.0000, Relator: Milton de
Moura França, Data de Julgamento: 19/08/2004, Seção Administrativa,, Data de Publicação: DJ 01/10/2004.)
Diante do já exposto denota-se que tais pontos ventilados ela Recorrente em sua peça SEQUER DEVEM SER
CONHECIDOS!!!
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3. DO MÉRITO: DA NECESSIDADE DE MANTER CLASSIFICADA, HABILITADA E VENCEDORA A EMPRESA SOLUÇÕES
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Se debruçando nas reais “razões” apresentadas pela Recorrida, demonstra-se uma completa falácia, destituída de
qualquer elemento técnica querer argumentar que não foi comprovado a “exequibilidade dos insumos” a serem
disponibilizados, quando tal tópico foi alvo de intensa diligência que ao final foi identificado como perfeitamente
exequível!!!
Novamente tal Recorrida quer rediscutir a conduta das autoridades julgadoras, alvo de outros recursos
administrativos e diligências!
Tão absurdo quanto ao já exposto é querer fazer crer que há outros elementos que se encontram “irregulares”
quando é certo que não há, tampouco a Recorrida trouxe qualquer elemento fático, técnico ou jurídico capaz de dar
azo a suas fantasias.
Pelo amor à argumentação e para demonstrar que não há qualquer irregularidade na proposta comercial e/ou na
planilha de composição de preços vale ser revelado que a Planilha de Composição de Custos apresentada pela
Recorrida atende plenamente o contido no edital, na legislação vigente, bem como o contido em Convenção
Coletiva da Categoria da mão de obra a ser alocada, não cabendo o questionamento apresentado pela Recorrente.
Ao que parece tal recorrente se olvidou de verificar que o percentual MÁXIMO ACEITÁVEL seria de 39,17%, não
sendo necessariamente obrigatório a utilização deste, desde que não seja superada tal marca, como evidenciado
na resposta ao esclarecimento do instrumento convocatório, valendo aqui a transcrição do seguinte trecho:
“Esclarecimento 04/10/2019 14:41:14
(...) Cálculo do salário do Encarregado: Base de cálculo: Salário base do servente. Percentual: 40,12% média
calculada com base nos dados do ano anterior, sendo ele a diferença dos salários dos serventes e dos
encarregados. Porém na planilha de custos do encarregado - ANEXO IV - A-1, “Nota 2: O Módulo 1 Letra B, caso
considerem gratificação para o Encarregado, o percentual máximo admitido será de 39,17% sobre os salários dos
serventes de limpeza”. Diante do impasse, gostaríamos de esclarecer qual percentual devemos utilizar para a base
de cálculo para o salário do Encarregado. Em nome de nossa longa e saudável parceria, gentileza nos posicionar
como podemos equacionar tais questões.”
Resposta 04/10/2019 14:41:14
Resposta Da Diretoria de Gestão Ambiental: (...) Caderno Técnico 2019- Estudo sobre a Composição dos Custos
dos Valores Limites Serviços de Limpeza e Conservação/SEGES/Ministério da Economia foi publicado em
26/09/2019, ou seja, um dia após a publicidade da licitação, assim consideramos que o que deve ser considerado
para composição da remuneração do encarregado deve ser o que está estabelecido na Planilha de Custo e
Formação de Preços, conforme abaixo: MÓDULO 1: Composição da Remuneração Nota 2: O Módulo 1 Letra B, caso
considerem gratificação para o Encarregado deve ser o percentual máximo de 39,17% como gratificação sobre os
salários dos serventes de limpeza.”
Nota técnica da planilha de custos: “Nota 2: O Módulo 1 Letra B, CASO CONSIDEREM GRATIFICAÇÃO PARA O
ENCARREGADO, o percentual MÁXIMO ADMITIDO será de 39,17% sobre os salários dos serventes de limpeza.”
(grifo nosso)
Dessa forma, resta evidente que novamente a Recorrida apenas cumpriu o contido em edital, seguindo
entendimento do Pregoeiro e Equipe de Apoio.
Novamente, por eventual desconhecimento das normas que regulam os serviços licitados, a Recorrente alega que a
Recorrida não contempla o item Cesta Básica na planilha de custos do Encarregado, e estaria assim descumprindo
a Convenção Coletiva da Categoria.
Por não poder exigir o cumprimento de Convenção Coletiva de Trabalho específica, o edital dispõe apenas que deve
ser indicada qual a Convenção Coletiva deverá ser seguida durante a Contratação dos Serviços, e desta forma pode
haver divergências entre uma Convenção Coletiva ou outra.
A Convenção Coletiva utilizada pela Recorrida deixa evidenciado que apenas será obrigatório o fornecimento de
Cestas Básicas para colaborador que receba a remuneração do piso salarial, neste caso em específico no valor de
R$1.020,81 (um mil, vinte reais e oitenta e um centavos).
Para a composição dos custos envolvidos para o cargo de Encarregado, não é necessária a previsão deste item,
uma vez que o valor de remuneração para este caso é de R$ 1.224,97 (Um mil, duzentos e vinte e quatro reais e
noventa e sete centavos).
Novamente, ponderamos que houve esclarecimento contendo tal explicação.
“Esclarecimento 03/10/2019 09:43:17
“Questionamento da empresa GRUPO ALERTA 01 - Ao adotarmos a CCT PE 000165/2019, nas Cláusulas 11ª, 13ª e
31ª exige-se os PAGAMENTOS/RECOLHIMENTOS MENSAIS DA CESTA BÁSICA, Coberturas Sociais e Contribuição
Associativa, respectivamente. Valores estes que somados representam R$ 180,00 a serem inseridos mensalmente
por funcionário nas Planilhas de Custos e Formação de Preços das licitantes. Dito isto, lhe pergunto: Por se tratar
de exigências da CCT PE 000165/2019, todas as licitantes estão obrigadas a incluir estes valores citados nas
cláusulas 11º, 13ª e 31ª nas suas Planilhas de Custo e Formação de Preços?”
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Resposta 03/10/2019 09:43:17
“Resposta da Diretoria de Gestão Ambiental: Considerando o que diz a IN 05/2017: Art. 6º A ADMINISTRAÇÃO
NÃO SE VINCULA ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS EM ACORDOS, CONVENÇÕES OU DISSÍDIOS COLETIVOS DE
TRABALHO que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou
índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao
exercício da atividade. Parágrafo único. É VEDADO AO ÓRGÃO E ENTIDADE VINCULAR-SE ÀS DISPOSIÇÕES
PREVISTAS NOS ACORDOS, CONVENÇÕES OU DISSÍDIOS COLETIVOS DE TRABALHO que tratem de obrigações e
direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública. ANEXO VII DIRETRIZES PARA
ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 7.11. É vedado ao órgão ou entidade contratante exercer ingerências na
formação de preços privados por meio da proibição de inserção de custos ou exigência de custos mínimos que não
estejam diretamente relacionados à exequibilidade dos serviços e materiais ou decorram de encargos legais. As
empresas podem utilizar a convenção que acharem pertinentes no processo licitatório, mas deve segui-la até o
final da contratação.”
Em dois outros pontos específicos de suas Razões Recursais, a Recorrente adota entendimento equivocado, ao
tentar induzir em erro o Pregoeiro e Equipe de Apoio dando a entender que o cálculo de quantidade de vale
transporte e vale alimentação deveria adotar o equivalente à 26 (vinte e seis) dias e 22 (vinte e dois) dias,
respectivamente.
O que a Recorrente não se atentou é que os dias não podem ser contabilizados utilizando o critério que a mesma
“deseja”, vez que embora haja a disposição de execução de trabalhos realizados de segunda a sábado (6 dias), tal
situação pode variar de acordo com a interferência por feriados nacionais, estaduais, municipais ou, até,
compensações, sendo que em determinados casos o trabalhador sequer faz jus ao benefício de vale transporte
(locomoção própria, residir próximo ao local de trabalho, etc.) algo que foi ponderado pela Recorrida mas
“esquecido” pela Recorrente.
Em razão disto temos uma série de estudos que utilizam diferentes média de dias por mês, podendo ser 21,75
dias, 22 dias, 20,75 dias, 25,98 dias, 26 dias, 25 dias, 21 dias, entre diversas outras médias.
Dessa feita, esclarecemos que a planilha demonstrativa de custos é uma mera expectativa da realidade não
podendo ser considerado como obrigatória a utilização de uma média específica de dias.
Neste sentido, a Recorrida utilizou valores adequados para o cumprimento de todas as obrigações existentes para a
prestação dos serviços licitados.
Se já não fosse por isto, o próprio edital traz a possibilidade de acontecer erro na planilha de empresas licitantes,
entretanto não traz isto como critério de desclassificação, mas tão somente esclarece que a contratada deverá
complementar eventual erro no quantitativo de sua proposta. Vejamos o item 5.7, subitem 5.7.1 do edital.
“5.7.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.”
Ademais, ainda que cogite que algum elemento da planilha de composição de preço esteja equivocado tal situação
JAMAIS poderia acarretar a desclassificação da Recorrida como almeja a Recorrente, principalmente porque o
certame licitatório se pautou sob a égide da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, onde
em seu anexo VII-A “Diretrizes Gerais para Elaboração do Ato Convocatório” seu item 9.3. assim dispõe?
9.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos e formação de preços não
caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais
Tal disposição também encontra embasamento na jurisprudência da Corte de Contas da União:
Enunciado
A inexequibilidade de itens isolados da planilha de custos não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação
da proposta (art. 48, inciso II, da Lei 8.666/1993), pois o juízo sobre a inexequibilidade, em regra, tem como
parâmetro o valor global da proposta.
2.Cuidam os autos de Representação com pedido de medida cautelar contra possíveis irregularidades no Município
de Barra de São Miguel – Paraíba, CNPJ 08.701.708/0001-81, relacionadas a alegadas ilegalidades e restrições à
competitividade decorrentes de exigências de requisitos no Edital da Concorrência Pública 1/2016 (CP 1/2016) ,
que tem por objeto obra civil pública de implantação da 2ª etapa do sistema de esgotamento sanitário do Município
de Barra de São Miguel (PB) , pelo montante previsto de R$ 2.285.098,81. A fonte de recursos, a despeito de não
ter sido especificada no edital, é o Convênio Siafi 679603 da Fundação Nacional de Saúde no mesmo montante de
R$ 2.285.098,81.
[...]
16.De fato, as propostas apresentadas pelas licitantes não eram inexequíveis, pois, mesmo após a correção da
alíquota previdência reproduzida erroneamente pelas empresas a partir de planilha anexada ao edital, permitiam
que as empresas lucrassem ao participarem da licitação.
17.Ainda que entendesse inexequíveis as propostas, a Comissão Permanente de Licitação - CPL deveria ter
oportunizado às empresas a demonstração da exequibilidade, nos termos das Súmula TCU 262.
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SÚMULA TCU 262: O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas a e b, da Lei 8.666/1993 conduz a uma
presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta.
Acórdão:
9.1. conhecer da presente Representação, nos termos do art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e do
art. 113, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, para, no mérito, considerá-la improcedente;
9.2. revogar a medida cautelar, adotada em 18/8/2016, que obstava a continuidade da licitação objeto do presente
processo – Concorrência Pública 1/2016 – Prefeitura de Barra de São Miguel - PB;
9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que a Prefeitura de Barra de São
Miguel – PB adote as providências necessárias à anulação da Concorrência Pública 1/2016 ou à declaração de
nulidade da desclassificação das propostas da Concorrência 1/2016 e dos atos subsequentes, retificando-os no que
tange às irregularidades suscitadas nos presentes autos e republicando-os em obediência ao art. 21, § 4º, Lei
8.666/1993;
9.4. determinar à referida Prefeitura de Barra de São Miguel - PB que informe este Tribunal tão logo sejam
retificados os procedimentos no âmbito da Concorrência Pública 1/2016 ou seja divulgado novo edital de licitação
para o objeto em substituição àquele;
9.5. dar ciência à Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel (PB) que:
[...]
9.5.2. a inexequibilidade de valores referentes a itens isolados da planilha de custos não caracteriza motivo
suficiente para a desclassificação de proposta com fundamento no §3º c/c inciso II, art. 48 da Lei 8.666/1993, pois
o juízo sobre a inexequibilidade, em regra, tem como parâmetro o valor global da proposta;
(Acórdão 637/2017-Plenário)
Posta assim a questão os argumentos ventilados pela Recorrente não encontram fundamento dentro do edital de
licitação e da jurisprudência, urgindo a necessidade de manter classificada esta Recorrida.
Também por amor à argumentação, e em última análise, apesar de preclusa qualquer manifestação de
irregularidade nos documentos habilitatórios apresentados, deve ser enfrentada tal questão para demonstrar o
tamanho amadorismo da Recorrida ou de sua intenção de perturbar o certame em questão, pois tal Recorrente
alega de forma fantasiosa, que os documentos habilitatórios deveriam deter a validade da data da abertura da
sessão e não de quando foram convocados para ser apresentados, não tendo o mínimo de cuidado de verificar que
o certame teve seu início em 07 de outubro de 2019, sendo que a Recorrente, quando instada apresentou seus
documentos dentro da validade atual e não pretérita!
Isto porque a renovação usual dos documentos durante o andamento do procedimento licitatório é situação
costumeira, e não se assemelha a inclusão de documento novo, mas sim da manutenção dos atos que ensejariam
a Habilitação da licitante participante desde o início do procedimento licitatório.
O mesmo se aplica ao Contrato Social e Balanços Patrimoniais apresentados, que tem sua alteração em razão da
própria natureza das atividades e serviços executados pelas Sociedades Empresárias.
Nota-se que os argumentos trazidos pela Recorrente são frágeis, já que os pontos levantados em seu recurso
FORAM TODOS SANADOS DURANTE O PROCESSO DE LICITAÇÃO pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, ficando assim
evidente o inconformismo por não ter vencido o certame, fazendo crer que sua REAL intenção é apenas de
TUMULTUAR E PROTELAR O TÉRMINO DO PROCESSO LICITATÓRIO.
4. DA NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CONDUTA DA EMPRESA RECORRENTE
Como dito no final do tópico anterior, a conduta da Recorrente DEVE ser apurada pelos agentes públicos
competentes, principalmente porque a esmagadora maioria dos elementos apresentados encontram-se
PRECLUSOS, onde há a flagrante intenção de rediscutir fatos e provas já apreciados pelas autoridades julgadoras,
atitude que coloca em “xeque” a boa fé da empresa Recorrente, principalmente pelo fato da mesma ser a atual
prestadora dos serviços licitados.
Causa mais perplexidade que a Recorrente é contratada dessa Universidade derivada de uma contratação direta
(art. 24, IV da Lei 8.666/93) sem a realização de licitação, sendo que finalização do presente procedimento traz
certame prejuízos à Universidade, onde quanto mais se protelar a finalização da licitação mais a situação de
emergência se prolonga no tempo, e mais tempo a Recorrente segue prestando serviço sem procedimento
licitatório.
5. DOS PEDIDOS
Ante ao exposto, requer-se o RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO e ENCAMINHAMENTO da presente Contrarrazões
de Recurso Administrativo, com o acolhimento das assertivas acima formuladas, NEGANDO PROVIMENTO as razões
de Recurso Administrativo interposto pela empresa LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA., mantendo a
decisão combatida em todos seus termos, com a manutenção da Recorrida SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
EIRELI devidamente CLASSIFICADA, HABILITADA e VENCEDORA do certame em tela e que se prossiga com as
próximas fases com adjudicação, homologação do objeto e assinatura do contrato.
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=810984&ipgCod=22400501&Tipo=CR&Cliente_ID=appa1…
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Concomitantemente, requer-se, ainda, a apuração da conduta da empresa LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA., em procrastinar e tumultuar o presente certame, apresentando Recurso de caráter meramente protelatório,
que não trazem novos fatos ao presente certame e acarretam o atraso no início dos serviços essenciais para a
Administração, podendo culminar na aplicação da sanção competente.
Não sobrevindo este entendimento, requer-se o encaminhamento da presente à apreciação da Autoridade Superior,
para que decida em Superior Instância, sendo esta, a única forma de se alcançar a mais plena JUSTIÇA!
Termos em que,
P. E. Deferimento
São Paulo, 1º de dezembro de 2020.
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ.09.445.502/0001-09
GUSTAVO MARTINS DE GODOY
RG. 38.775.300-X – CPF. 402.809.738-02
Fechar
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