
Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2021 DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2021 

AUGUSTUS TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.055.018/0001-96, com sede à Rua Forluminas nº 220, Bairro Ouro Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31310-160, vem,
respeitosamente perante Vossa Senhoria, por esta melhor forma de direito, apresentar a presente CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto por S & M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, pelos fatos e
fundamentos a seguir apontados.

I – DA TEMPESTIVIDADE 

Quanto ao prazo para apresentação destas contrarrazões, restou consignado, nos termos do subitem 13.2 do Edital que os licitantes poderão contrarrazoar os recursos interpostos, desde que o faça até o terceiro dia útil após a
intimação sobre os recursos eventualmente interpostos. Senão vejamos:

“13.2 Os licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo máximo de até 03 (três) dias para fazê-lo, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual
prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.” (grifos nossos)

No presente caso, constata-se que a sessão que declarou do encerrou o certame ocorreu em 14/09/2021 (quarta-feira) tendo o prazo de 3 (três) dais úteis para a RECORRENTE apresentar o recurso se encerrado em 17/09/2021
(sexta feira).

Assim sendo, nos ditames do sub item 13.2, o prazo para contrarrazões iniciou-se em 20/09/2021 (segunda-feira), esvaindo-se em 22/09/2021 (quarta-feira) 

Assim, confrontada a data de apresentação da presente impugnação, mister concluir pela sua tempestividade.

II – DAS RAZÕES DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO

Em seu recurso a RECORRENTE pugna pela reforma da decisão que a declarou inabilitada, valendo-se do fundamento de que o Pregoeiro, ao declarar a sua inabilitação em razão de apresentação de certificado de regularidade de
FGTS vencido, teria agido em descompasso com as normas editalícias.

Todavia, com o devido respeito à posição manifestada por parte da RECORRENTE, a decisão proferida por parte do Pregoeiro é irretocável, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Isso porque, ao contrário do salientado por parte da RECORRENTE, a decisão, a bem da verdade, nada mais fez do que CUMPRIR AS NORMAS DO EDITAL. 

E para melhor se compreender o acima dito, primeiramente, vejamos o inteiro teor da decisão:

“Recusa da proposta. Fornecedor: S & M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF: 04.350.057/0001-71,pelo melhor lance de R$ 236.000,0000. Motivo: A licitante S & M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, foi inabilitada em
razão de apresentar o Certificado de Regularidade do FGTS vencido em 03/09/21, bem como foi constatado que no SICAF a empresa possui pendência nesse quesito.” (destacamos)

Logo, da leitura da decisão extrai-se que os fundamentos para a inabilitação da RECORRENTE foram a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS vencido em 03/09/21, bem como a constatação de pendência no SICAF.
Pois bem, da leitura do edital, extrai-se que é obrigação das licitantes estarem com os documentos referentes à habilitação válidos quando do certame, de modo que, na hipótese de não apresentação da documentação válida, o
caminho é a inabilitação.

E para que não existam dúvidas, vejamos as disposições editalícias:

11.1 Para fins de habilitação ao certame, o detentor do menor preço se obriga a satisfazer os requisitos relativos a:

(…)

11.1.4 Regularidade Fiscal com a Fazenda Nacional, o Sistema de Seguridade Social e FGTS

(…)

11.3.5 Prova da Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(...)



11.6 – Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação: que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação; ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o
disposto quanto à comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte. (destacamos)

Logo, se a RECORRENTE não apresentou documentos válidos para fins de participação no certame, resta claro e límpido o DEVER do Pregoeiro de decidir pela sua inabilitação.
Demais disso, é importante salientar que constitui dever da licitante manter sua documentação para fins licitatórios devidamente atualizados durante todo o procedimento, sendo certo que, com a instituição do SICAF, tal
circunstância se mostra ainda mais importante.

E nesse ponto, cumpre deixar evidenciado que a análise da habilitação da RECORRENTE foi feita no dia 08/09/2021, tendo o Pregoeiro constatado que o documento estava vencido desde 03/09/2021.

Posteriormente, somente em 12/09/2021, foi que a RECORRENTE emitiu sua Certificado de Regularidade do FGTS, fato este que evidencia que, durante o período compreendido entre 04/09/2021 e 11/09/2021, a RECORRENTE
permaneceu IRREGULAR junto ao FGTS.

E tal circunstância ganha ainda mais relevância quando se tem emente que, nos termos da decisão do Pregoeiro, no momento da análise da habilitação, foi constada pendência no SICAF quanto ao tema.

Logo, resta evidente que durante o período compreendido entre 04/09/2021 e 11/09/2021, a RECORRENTE tinha PENDÊNCIAS JUNTO AO FGTS que impediam a emissão de sua certidão, demonstrando assim a sua inabilitação
para participar do certame.

Por óbvio, não tendo a RECORRENTE cumprindo seu dever de manter a documentação atualizada, bem como diante da inobservância das disposições editalícias, conclusão diversa não há, senão a de que a decisão tomada pelo
Pregoeiro está em total consonância com a disposição contida no item 11.6 do Edital.
Dessa feita, pugna a RECORRIDA pela negativa de provimento do recurso, mantendo-se a decisão proferida por Pregoeiro e Equipe de Apoio.

III – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Dessa forma, e diante de todo o exposto, espera a RECORRIDA que as considerações feitas no bojo da presente peça sejam acatadas para que se afaste toda e qualquer ilegalidade que possa macular o certame licitatório devendo
ser negado provimento ao RECURSO apresentado por S & M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA mantendo-se incólume a decisão ora recorrida, com a consequente adjudicação do objeto do contrato, passando-se à assinatura deste
para que produza seus efeitos.

Termos em que,
PEDE E ESPERA DEFERIMENTO.
Belo Horizonte, 22 de Setembro de 2021.

______________________________________________________
AUGUSTUS TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
CNPJ: 23.055.018/0001-96
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