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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR(A) PREGOEIRO(A)/EQUIPE DE APOIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSELHO
REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022/CRA-MG 

A CEDOC GESTÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E INFORMAÇÕES LTDA, doravante denominado CEDOC,
devidamente qualificado nos autos, vem, com amparo no Item 07 – Classificação das Propostas, bem como, os
Item 02 – Especificação do Objeto e Item 05 – Execução do Objeto descritos no Termo de Referência, consoantes
ao Edital de Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022/CRA-MG (doravante denominado EDITAL), por seu
representante legal devidamente constituído, vem respeitosamente apresentar 

CONTRA RAZÕES

Ao recurso interposto no portal do Comprasnet datado em 22 de junho de 2022, pelo Sr. Raul F. A. de Cuquejo –
denominado Reclamante, que insurgem contra a decisão do(a) Sr(a). Pregoeiro(a), Equipe de Apoio, que declarou
aceito e habilitado a empresa CEDOC. 
Adianta-se, desde já, o atendimento dos requisitos de admissibilidade da presente defesa, sendo que o prazo de
apresentação, nos termos do subitem 13.2 do EDITAL, é de 03 (cinco) dias úteis após a interposição e
apresentação. Assim, o prazo final para a apresentação de contra razões é até a data de 30 de junho de 2022. 
Requer-se, portanto, o recebimento e análise da presente, com o seu regular processamento e deferimento, pelas
contra razões de fato e de Direito a seguir apresentadas. 

I. DOS RECURSOS E CONTRA RAZÃO 

O Reclamante inconformado com a decisão do(a) Sr(a). Pregoeiro(a), insurgiu-se contra a aceitação da proposta e
dos documentos de habilitação da CEDOC, apresentando as prováveis alegações abaixo descritas, as quais são
rechaçadas pela CEDOC apresentando para tanto as contra razões, baseadas em fatos, evidências e comprovações:

ALEGAÇÃO EM RECURSO DO RECLAMANTE:

O Reclamante alega que na proposta comercial da empresa CEDOC, deixou de apresentar o item “digitalização” no
Grupo B – Faturamento Mensal;

CONTRA RAZÃO DA EMPRESA CEDOC:

Sr(a). Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, a CEDOC teve a proposta comercial devidamente aceita, classificada e
habilitada por cumprir na ÍNTEGRA os requisitos definidos no Edital em epígrafe: 

“10.1– 10.1. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da proposta; 10.2. O critério de
julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos
quanto às especificações do objeto; os preços não poderão ultrapassar o valor global máximo do objeto; 10.3. O
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao
valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do
objeto; ” (grifo nosso)

Assim, o Reclamante, demonstrando seu inconformismo, alega, decisão equivocada de Vossa Senhoria, bem como,
o não atendimento pela CEDOC aos requisitos estipulados no Edital.
Importante frisar, que esta contra razão não têm como objetivo discutir a conveniência e a oportunidade (ou seja,
o mérito) dos atos praticados na presente licitação, nem mesmo a sua fundamentação ou algo que o valha. Pois,
são tarefas que competem ao órgão licitante. No entanto, a resposta faz-se importante e necessária com o objetivo
de esclarecer alguns fatos incorretamente pontuados pelo recurso do Reclamante.
Portanto Sr(a). Pregoeiro(a), o Reclamante em sua alegação informa que não foi apresentado na proposta
comercial o item “digitalização”. Importante frisar, que o instrumento convocatório é muito claro e objetivo, no que
tange às especificações do Edital e define, claramente, o detalhamento das especificações no Anexo I - Termo de
Referência - Item 02 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, subitem 2.1 descreve as INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AO OBJETO, - página 08 do Edital conforme transcrevemos abaixo parte do Edital:

“ 2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
Serviços de gerenciamento, manutenção e limpeza, organização e conservação de documentos do CRA/MG.
2.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:”- Páginas 08 e 09 do Edital.

Assim, as informações complementares ao objeto, descrevem detalhadamente as especificações dos serviços a
serem executados, pontuando item a item os serviços que serão contratados, o que pode ser comprovado no
conteúdo descritivo do Edital.

Não obstante, a informação acima, conforme frisada, pode ser comprovada no instrumento convocatório, sendo,
também, muito bem enfatizada no Anexo I - item 05 – Execução do Objeto – página 10 do Edital, definindo e
conceituando as especificações do objeto, visando orientar os licitantes na elaboração das propostas comerciais,
conforme abaixo transcrito:
“ 5.2.11. Serviço de E-MAIL: serviço que consiste na DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS arquivados na unidade de
armazenamento e transmissão das respectivas imagens por correio eletrônico; “ - página 11 do Edital.
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Portanto, Sr(a) Pregoeira e equipe de apoio, a proposta comercial da CEDOC está em conformidade às
especificações do Edital e atende em total integridade aos requisitos estabelecidos e vinculado ao instrumento
convocatório, pois apresenta valores unitário e total para o serviço a serem executados, com a descrição dos
quantitativos a serem digitalizados e encaminhados via correio eletrônico, assim, observa-se que as alegações do
Reclamante, são totalmente descabidas e sem fundamentos, uma vez que o edital deve ser interpretado no seu
contexto geral e não de forma isolada.

Não obstante, Sr(a) Pregoeiro(a) o modelo de proposta comercial – Anexo III do Edital, Páginas 18 e 19 do Edital,
recomendado pelo Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA/MG, também, expressa a
reprodução autentica e integra das especificações do objeto, bem como a descrição detalhada dos serviços a serem
executados, assim os licitantes utilizam deste modelo para elaboração da proposta comercial, uma vez que o
modelo descreve os serviços a serem contratados, o que pode ser comprovado no descritivo do Edital.

Assim, a CEDOC apresentou sua proposta comercial em CONFORMIDADE AO ANEXO III,- Páginas 18 e 19 do
Edital, atendendo o julgamento objetivo com a apresentação do VALOR GLOBAL como critério de julgamento das
propostas, preenchendo na totalidade a planilha de preços que compreende os serviços a serem executados e
especificados no Edital, 

Desta forma, a Planilha de Preços foi preenchida na íntegra, PRECIFICANDO ITEM A ITEM PARA FORMAÇÃO DO
VALOR GLOBAL, - Páginas 18 e 19 do Edital, comprovando que as alegações do Reclamante, são totalmente
indevidas, descabidas e sem fundamentos.

Portanto Vossa Senhoria, conforme o exposto acima a CEDOC apresenta a CONTRA RAZÃO demonstrando
evidências, fatos e comprovações para composição de sua fundamentação.

DO PEDIDO:

Diante do exposto acima, a CEDOC requer seja acatada as CONTRA RAZÕES apresentadas, julgando improcedente
o recurso impetrado pelo Reclamante, e mantendo a CEDOC como a empresa na condição aceita e habilitada,
dando prosseguimentos no certame. 

Belo Horizonte
29/06/2022

Alfredo Brandão Horsth
_______________________
Diretor Presidente
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