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REFRIAR CLIMATIZAÇAO
A LÍDER EM AR-CONDICIONADOS

ilustríssima senhora PREGOEIRA da prefeitura municipal de BAYEUX - ESTADO DA

paraíba

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA BIOPRAG AMBIENTAL

SERVIÇOS EIRELI

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N ° 00028/2022 PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO N"^ 00065/2022 ~ PMBEX fofejk.
A*

MIGUEL ELIAS GONÇALVES DÉ SOUZA ME, pessoa jurídica de direito privado, com

inscrição no CNPJ sob o n° 14.230 894/0001-25, estabelecida na ua Walfredo Macedo Brandão n° 41 Jardim

Cidade Universitária, vem, tempestivamente, perante V, As, apresentar

»

CONTRARRAZÕES AO RECURSO

interposto pela empresa BIOPRAG AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI, em conformidade com o a seguir

exposto.

DA TEMPESTIVIDADE

A presente contrarrazões é tempestiva, tendo em vista que foi feito o comunicado no dia 1° de junho

(quarta feira), sendo o prazo de 03 (três) dias e considerando o protocolo no dia 03 de junho (sexta feira), é

o presente recurso tempestivo.

DOS FATOS

m
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A recorrente, com o claro intuito de tumultuar e prejudicar o andamento do certame, apresentou um recurso

absurdo, onde, inicialmente reclama que foi DESCLASSIFICADA E INABILITADA, requerendo a inabilitação

da empresa vencedora do certame.

Acontece que, quando da intenção de recurso a recon-ente assim se pronunciou:

"Na Ata de Realização do Pregão Eletrônico N° 00028/2022, a recorrente registrou uma intenção de recurso e

assim se pronunciou:

O fornecedor BIOPRAG AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI:
W

"BOM DIA, NOSSOS PREÇOS NAO FORAM REGISTRADOS NO PORTAL E A DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO O ARQUIVO NAO FOI CARREGADO, ISSO PREJUDICOU A EMPRESA DE PARTICIPAR

DO PROCESSO POR COMPLETO, O PORTAL REGISTROU O PREÇO DO ITEM I E OS DEMAIS NAO

FORAM REGISTRADOS, MAIS FORAM ENVIADOS INDIVIDUALMENTE COMO MANDA O PORTAL.O

ÚNICO ITEM QUE CONSEQUIMOS PARTICIPAR FOMOS O GANHADORE COM ESSA FALHA AMBOS

SAEM PERDENDO DEVIDO A FALTA DE COMPETITIVIDADE. REGISTRO MINHA INTENÇÃO DE

RECURSO".

Como bem se percebe a intenção de recurso foi restrita a questão de não ter sido carregado no sistema a

documentação de habilitação, bem como o preço dos itens, o que já afasta inteiramente a procedência do recurso

interposto, uma vez que, é de inteira responsabilidade da licitante o perfeito manuseio e inclusão de documentos

W^procedimento licitatório eletrônico.

A própria recorrente relata em suas intenção a falha crucial que a levou a ser declarada inabilitada e

desclassificada do certame.

Restou confirmado também em sua peça recursal quando a própria recorrente afirma que ocorreu um

erro no envio de sus documentação, senão vejamos:

"NAO FORAM REGISTRADOS NO PORTAL E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO O ARQUIVO

NAO FOI CARREGADO, ISSO PREJUDICOU A EMPRESA DE PORTICIPAR DO PROCESSO POR

COMPLETO, O PORTAL REGISTROU O PREÇO DO ITEM 1 E OS DEMAIS NAO FORAM REGISTRADOS,

W52«20d
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MAIS FORAM ENVIADOS INDIVIDUALMENTE COMO MANDA O PORTAL. O ÚNICO ITEM QUE

CONSEQUIMOS PARTICIPAR FOMOS O GANHADOR E COM ESSA FALHA AMBOS SAEM PERDENDO

DEVIDO A FALTA DE COMPETITIVIDADE.PREGÃO ELETRÔNICO -SRP N° 0028/2022 -PMBEX,"

Quando do julgamento, a pregoeira assim se pronunciou:

"Após analisar a proposta inicial e documentação de habilitação da empresa BIOPRAG AMBIENTAL SERVIÇOS

ElRELI pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, foi constatado o descumprimenío dos requisitos editalicios, razão

qual a declaramos INABILITADA (não fora anexada a habilitação) e a sua proposta DESCLASSIFICADA

(o quantitativo dos itens da proposta estão distintos ao exigido no edital) do presente certame"

Ora, ínclita pregoeira, está claro que o julgamento se deu dentro da mais estrita legalidade, não havendo

qualquer ponto a ser modificado.

Ressalta-se ainda que está configurado, o crime de tentativa de impedir e perturbar o procedimento

iicitatório, uma vez que, o próprio recorrente afirma explicitamente que ocorreu falha na inclusão dos documentos

e dos valores dos itens, fato de exclusiva competência do licitante..

A Lei 8.666/93, prevê como crime a tentativa de impedir e perturbar o procedimento Iicitatório, senão

vejamos:

Ct. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento Iicitatório:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa. ^

No recurso interposto, a recorrente alega que: ^

"O Decreto rf 5.450/2005, que regulamentou o pregão eletrônico, assim dispõe sobre a declaração de

cumprimento dos requisitos de habilitação:

Art. 21.
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§ 1®. A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. § 2®. Para

participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA

ELETRÔNICO, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com

as exigências do instrumento convocatório.

Pois bem, mesmo com pleno conhecimento da legislação a recorrente deixou de cumprir com os ditames

editalicios e absurdamente quer culpar a própria comissão.

Para Vicente Greco Filho, a ação física é clara, ao dispor:

^conduta consiste em impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório.
Impedir significa impossibilitar, tomar inviável, não permitir, por meio de conduta comissiva ou omissiva.

Perturbar significa embaraçar, criar dificuldade, tumultuar. Fraudar é enganar, tomar viciado em virtude de

engodo, artifício ou ardil. O objeto da ação é o ato licitatório [...]"(GRECO FILHO, 1994, p. 36)

Pois bem, interpor recurso sem qualquer fundamentação, apenas com o intuito de protelar e tumultuar o

procedimento licitatório, constitui crime e deve o agente causador ser penalizado.

O que se denota claramente é que, além de tumultuar o procedimento, pretende a recorrente, mesmo

estando assumidamente errado, demonstrar, sem o menor fundamento que o edital está errado e que a

contrarrazoante não cumpriu com os ditames editalicios.

Então na tentativa de desviar atenção dessa d. Comissão vem o recorrente apontar falhas inexistentes

na documentação da contrarrazoante, sem o menor respaldo fático ou jurídico de forma genérica e aleatória.

A Contrarrazoante é uma empresa séria e, como tal, preparou sua documentação totalmente de acordo

com o edital, que foi prontamente aceita por essa Administração, vez que em total consonância com os ditames

editalicios. Essa atenta prcgocira, não pode, sequer, vislumbrar qualquer erro na proposta da licitante cm questão.,

TANTO É QUE FOI A MESMA DEVIDAMENTE HABILITADA E CLASSIFICADA NO CERTAME.

DAS INFUNDADAS RAZÕES DA RECORRENTE

VMil^âdo HiaKSÔdo 41 « Jarcim CiémiB IMran

CNFJ: 14 - Imcnçãú EaÉKtal:
Celular: 83 98702^137 -e-mafl: miguefeliaa_1234< ,Gcm
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EM ESTRITA CONFORMIDADE com os princípios básicos da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da

VINCULACÃO ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são

correlatos." (gritos nossos)

Interessante, também, é reproduzir o que foi escrito pelo respeitadíssimo Prof. Dr. Celso Antônio Bandeira

de Mello. Curso de direito administrativo, 5 ed., São Paulo : Malheiros, 1994, pp. 271 e 272 :

O princípio da vinculaçào ao instrumento convocatório obriga a Administração a

respeitar estritamente as regras que haja previamente estabelecido para disciplinar o

certame, como aliás, está consignado no art. 41 da lei 8.666."

"O principio do julgamento objetivo, almeja como é evidente, impedir que a licitação seja

decidida sob o influxo do subietivismo. de sentimentos, impressões ou propósitos pessoais

dos membros da comissão julgadora." (grifes nossos)

Também seria interessante transcrevermos as palavras do eminente conselheiro do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo, Dr. Antonio Roque Citadini, Comentários ejurisprudência sobre a lei de licitações públicas,

2. ed - São Paulo: Editora Max Limonad. 1997, pp 319:

®  "Como afirmado, a primeira verificação diz respeito à conformidade das propostas com o ato
convocatório, não podendo a Administração se afastar das condições e exigências que fez.

igualmente a todos quanto se interessassem. Não pode, por isso, inovar ou mudar, quer

acrescentando, quer diminuindo aquelas exigências. Disto resulta o especial cuidado na

elaboração do ato de convocação, o qual não pode ter redação ambígua, que impeça sua correta

interpretação, pois, só c aceitável a desclassificação por motivo relevante, do qual se possa,

com clareza, demonstrar a afronta a requisito objetivo do ato convocatório." (grifos

nossos).

cmã: 14.280

Celular: 83 987023137 -e-mai m ig ue f et i a8_1234 cor)
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Mesmo sem a obrigatoriedade de apresentar a escrituração contábil, a contrarrazoante comprovou também

os índices dentro do exigido no edital, bem como a boa situação financeira da empresa, não merecendo prosperar

os argumentos lançados no recurso interposto., uma vez que, foram cumpridos toas as exigências do edital

É cediço, portanto, que o Edital constitui lei entre os licitantes e que de suas disposições ninguém pode se

furtar ao cumprimento. HELY LOPES MEIRELLES conceitua o princípio da vinculaçào ao Edital da seguinte

forma:

"Vinculação ao edital: a vinculação ao edital é o principio básico de toda licitação. Nem se compreenderia

a Administração fixasse no edital a forma e modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento

ou da realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação ou propostas em

desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os

licitantes como a Administração que o expediu (art. 41)".

Desta lição não destoa o ilustre professor MARÇAL JUSTEN FILHO: "No procedimento licitatório,

desenvolve-se atividade vinculada. Isso significa ausência de liberdade (como regra) para a autoridade

administrativa. A lei define as condições de atuação dos agentes administrativos, estabelecendo a ordenação

(seqüência) dos atos a serem praticados e impondo condições excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas". (In

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Ed. Dialética, São Paulo. 5" edição/1998 - p. 62).

Ressalta-se inicialmente a competência da Pregoiera e sua equipe de apoio na condução do processo, desde

^elaboração do edital com toda a documentação complementar em perfeita sintonia com a legislação pertinente,

como também com a postura correta e imparcial na condução do certame.

O procedimento a ser seguido no certame licitatório deve transcorrer exatamente confonne determina o

edital, é o princípio básico da vinculaçào ao instrumento convocatório, na Lei de Licitações, Lei 8.666/93,

legislação complementar à Lei 10.520 juntamente com a própria definição de licitação, logo no seu terceiro artigo.

Assim é a redação do Artigo 3° da Lei 8.666/93:

"Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia

e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada

rmio Itecèdo &fan<clâo. 41 Jard m Üi
CHPJ - ímcííçêo Esta

Çe^ular: 33 9S7Q23137 - a^maS: migueWas_1234@$i€ytniail. €»n
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Em uma tentativa frustrada, em desclassificar/inabilitar a Recorrida, em resumo a Recorrente alega o

seguinte:

"Frisa-se, mais uma vez que, inexiste proposta mais vantajosa sem o cumprimento das normas editalícias.

Outrossim, revela - se perceptível que a empresa supostamente vencedora não apresentou a documentação exigida

no edital da forma devida e correta, principalmente quanto ao BALANÇO PATRIMONIAL, os quais estão sendo

apresentados exercícios de 2020. De igual forma, em análise dos autos, ressaltamos que a supostamente vencedora

não apresentou a melhor proposta, além de não ter obedecido às normas do edital.

posto, percebe-se que o presente recurso merece prosperar, e, por conta disso, a Douta Pregoeira deve inabilitar

e desclassificar a MIGUEL ELIAS GONÇALVES DE SOUZA ME."

Tal argumento não merece prosperar, uma vez que, conforme previsto na Instrução Normativa RFB n°

2.082 , ocorreu a prorrogação da escrituração Contábil Fiscal para o último dia útil do mês de agosto, estando o

balanço apresentado em total consonância com a legislação, conforme a seguir:

Diário Oficia! da União

Publicado cm: 19/05/2022 | Edição: 94 | Seção: 1 | Página: 20

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

ITRUÇÀO NORMATIVA RFB N° 2.082, DE 18 DE MAIO DE 2022

Prorroga os prazos de transmissão da Escrituração Contábil Digital e da Escrituração Contábil Fiscal referentes ao

ano-calendário de 2021.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o

inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela

Portaria ME n° 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no § 3° do art. 11 da Lei n° 8.218, de 29

de agosto de 1991, no art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 2° do Decreto n" 6.022, de 22 de

tásmàáo SrarKlâo, 41 ̂ Jardim Cidade Ui
CNPJ; U.2®0.8»4/OOOM§ - Imcriçâo Esta

Celular 83 ̂ 7028137 -e^rnatl: miguel^ias^ .cort
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janeiro de 2007, no art. 5" da Instrução Normativa RFB n° 2.003, de 18 de janeiro de 2021, e no art. 3° da Instrução

Normativa RFB n° 2.004, de 18 de janeiro de 2021, resolve:

Art. 1° Esta Instrução Normativa prorroga, em caráter excepcional, o prazo final para transmissão da:

I - Escrituração Contábil Digital (ECD), previsto no art. 5® da Instrução Normativa RFB n® 2.003, de 18 de janeiro

de 2021, referente ao ano-calendário de 2021, para o último dia útil do mês de junho de 2022; e

II - Escrituração Contábil Fiscal (ECF), previsto no art. 3® da Instrução Normativa RFB n° 2.004, de 18 de janeiro

^^021, referente ao ano-calendário de 2021, para o último dia útil do mês de agosto de 2022.

(  )

Ademais o Novo Código Civil em seus artigos 970 e 1.179, assim dispõem:

Art. 970 - A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao

pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes.

Art. 1.179-0 empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade,

mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação

respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

§ 2® É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se refere o art. 970. A Lei é clara

em estabelecer que o empresário e a sociedade empresária estão obrigados e a única exceção é para o produtor

rural e o pequeno empresário.

Em nosso ordenamento jurídico, o Microempresário e o empresário de Pequeno Porte, constitucionalmente

já possuíam um tratamento jurídico diferenciado pela Lei 9.317/96 (simples Federal) cujos preceitos devem ser

respeitados e que a partir de julho de 2007 são transferidos para a Lei Complementar 123/2006.

Assim , o empresário individual, por força da Constituição Federal, combinado com o Novo Código Civil,

no caso expressamente especificado, está legalmente dispensado da escrituração contábil.

YÈtíir^K^ MmètíG BrarMiâo, 41 - Jmd m Uwer&itària ̂
CNP J: 14.2^ BMÍOOO U2S - Inscnção Estadual: 1 @1 aêSI 5*2

Celular: 83 ̂ 702 3137 -e-mai: mtaueMias l234£ÍK>tmaRl.GDn



REFRIAR CLIMATIZAÇAO
A LÍDER EM AR-CONDICIONADOS

DA SOLICITAÇÃO

Fica claro, portanto, que a Recorrente busca em seu recurso apenas criar o chamado tumulto processual,

devendo a autoridade administrativa aplicar-lhe as sanções e advertências previstas na legislação de regência por

sua conduta temerária que, quiçá, transborda os limites da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

Destarte, requer-se desde já o indeferimento, em sua íntegra, do recurso proposto pela recorrente, haja

a inexistência de relevância nas alegações propostas

Por fim, cumpre esta Recorrida enaltecer não só o trabalho até aqui realizado pela Pregoeira e sua equipe,

como ressaltar que sua decisão se baseia tão somente no respeito às regras dispostas quando da publicação do

instrumento convocatório, as quais, como se sabe, eram de amplo conhecimento de todos os participantes no

Pregão.

Diante dos fatos apontados, pior, é requerer a alteração do resultado do certame por alegações sem nenhum

fundamento legal deixando de contratar com a Recorrida que comprovou está apta e possui capacidade técnica,

financeira e cumpriu com o previsto no edital e na legislação vigente c apresentou a proposta mais vantajosa à

Administração, por ser essa mais econômica e indubitavelmente verossímil e que tenha atendido a todas as

exigências do edital e da legislação em vigor

Após doutrina, jurisprudência e legislação apresentadas, não resta alternativa, que preserve a seriedade

desse procedimento, senão. Indeferir o tão equivocado recurso, mantendo a desclassificaçâo/inabiiitação da

empresa BIOPRAG AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI, pois comprovadamente infringiu as normas

editalícias, devendo ser alijada do certame, MANTENDO INTEGRALMENTE A HABILITAÇÃO E

CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA "MIGUEL ELIAS GONÇALVES DE SOUZA ME, por ser de inteira

justiça.

Na remota hipótese de não ser essa a decisão da Pregoeira, seja o presente encaminhado à autoridade

superior, devidamente fundamentado, conforme preceitua a o § 4o do art. 109, da Lei 8.666/93.

áo MacMo SrandòD, 41 - ãmúm ünivarsltária ̂  CEP
CHPJ 14 884/0001^25-Inscrição 161^515-2
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Neste termos pede deferimento

Bayeux, 03 de junho de 2022.

Miguel Elias Gonçalves de Souza
CNPJ 14.280.894/0001-25

Miguel Elias Gonçalves de Souza
CPF: 08473993462

RG N" 3968086 SSP/PB

Administrador

1
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