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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:
Venho por meio deste manifestar intenção contra a classificação da empresa ora ganhadora, devido a existência
dos pressupostos legais, referente aos seus atestados não terem a execução de 03 anos e nem tão pouco 01 ano,
nenhum deles apresentados.

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
A(o) Senhor(a) Pregoeiro

Assunto: INTENÇÃO DE RECURSO: Venho por meio deste manifestar intenção contra a classificação da empresa
ora ganhadora, devido a existência dos pressupostos legais, referente aos seus atestados não terem a execução de
03 anos e nem tão pouco 01 ano, nenhum deles apresentados.

Desta forma, a empresa ora classificada como vencedora, apresentou vários atestados, porém, nenhum tem no
mínimo 01 (um) ano de execução para início da contagem do prazo de 03 (três) anos para comprovar, além de
contrariar a Lei 8.666/93, o próprio instrumento convocatório, conforme vemos o destaque abaixo:

"9.11 Qualificação Técnica:"

"9.11.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de 1 (um) atestado
de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado."

"9.11.1.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou
secundária especificadas no contrato social vigente;"

"9.11.1.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos,
um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017."

"9.11.1.3 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de
diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-
A da IN SEGES/MP n. 5/2017."

"9.11.1.4 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 1 (um) ano na prestação dos serviços, sendo
aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de o 1 (um) ano ser
ininterrupto, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017."

Então, conforme ITEM 9.11.1.2 "SOMENTE SERÃO ACEITOS ATESTADOS EXPEDIDOS APÓS A CONCLUSÃO DO
CONTRATA OU SE DECORRIDO, PELO MENOS UM ANO DO INÍCIO DE SUA EXECUÇÃO, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017," a empresa ora
dada com "vencedora" não cumpriu o exigido no edital.

Assim, conforme ainda o previsões editalícias, cabe DESCLASSIFICAÇÃO imediata da empresa ora vencedora,
conforme:

"8.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da INSEGES/MP
n. 5/2017, que:"

"8.5.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;"

"8.5.2 contenha vício insanável ou ilegalidade;"

"8.5.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;"

"8.5.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),percentual
de desconto inferior ao mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível."

Contudo, conforme lei 8.666/93, ainda item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017, item 10.9 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, itens 8.5,
8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 9.11, 9.11.1, 9.11.1.1, 9.11.1.2, 9.11.1.3 e 9.11.1.4. Todos são desfavoráveis para a
manutenção da empresa ora vencedora.

Por fim, o embasamento é bem claro e comprovam que a empresa não cumpre os requisitos convocatório e nem
tão pouco pode regularizar, dado por vício insanável, pois, não se pode nesse momento incluir documento novo,
aos que já foram apresentados antes da abertura do certame, assim, solicito a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa
vencedora, por descumprimento legal e devidamente embasado, e continuação do certame com o seguimento da
próxima classificada.

É medida que se impõe, para que seja cumpridas os ditames legais, assim, aguardamos o deferimentos dos fatos
interpostos.

Atenciosamente,
 Fechar
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CONTRARRAZÃO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 9ª REGIÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 090924.000010/2020-78
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020

A G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, nome de fantasia GR COMPLEX TERCEIRIZAÇÃO E
SERVIÇOS, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o no 31530.886/0001-09, estabelecida na Rua Norte América,
72, Bairro: Maria Virginia, em Belo Horizonte/MG., doravante denominado RECORRIDO, devidamente qualificado
nos autos, vem, com amparo no subitem 11.2.3 do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico No 10/2020 (doravante
denominado EDITAL), por seu representante legal devidamente constituído, apresentar suas
CONTRARRAZÕES

Aos recursos interposto pelas empresas AMPLA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., e STAFF APOIO
ADMINISTRATIVO TERCEIRIZADO LTDA. Que se insurge contra o resultado do certame.

1. Adianta-se, desde já, o atendimento dos requisitos de admissibilidade da presente defesa, sendo que o prazo de
apresentação, nos termos do subitem 11.2.3 do EDITAL, é de 03 (três) dias úteis após a interposição dos recursos
das demais licitantes. Assim, como a entrega dos recursos ocorreu no dia 15 de abril de 2021 (quinta-feira), o
prazo final para a apresentação de contrarrazões é até a data de 20 de abril de 2020 às 23:59.
2. Requer-se, portanto, o recebimento e análise das contrarrazões, com o seu regular processamento e
deferimento, pelas razões de fato e de direito a seguir apresentadas.

I. DO ESCOPO DOS RECURSOS
3. A empresa AMPLA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. insurgiu-se contra a aceitação da proposta e dos
documentos de habilitação do RECORRIDO, com as seguintes alegações de que, supostamente:
a) Da elaboração da Planilha de Custos, que a incidência dos percentuais relativos a encargos sociais e demais
contribuições e
b) Da qualificação técnica – prazo mínimo dos atestados de capacidade técnica.

4. Por sua vez, a empresa STAFF APOIO ADMINISTRATIVO TERCEIRIZADO LTDA. apresentou suas razões recursais
alegando que, supostamente:
a) Existência de pressupostos legais, referente aos atestados não terem a execução de 03 (três) anos e nem tão
pouco 01 (um) ano.

II. DO RECURSO INTERPOSTO PELO CONSÓRCIO MPE/ALSTEF
5. O recurso da empresa AMPLA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., está dividido em alegações contra a
aceitabilidade da proposta de preços e de documentos de habilitação apresentados pelo RECORRIDO na licitação.
6. Passa-se, portanto, à demonstração de insubsistência de cada uma das alegações formuladas.

Primeiramente, cabe-nos a estranheza da RECORRENTE em questionar Planilha de Custos e Formação de Preços,
uma vez que a própria empresa, simplesmente deixou de apresentar as Planilhas de Custos e de Formação de
Preços (ANEXO III), por item sendo:
Item 1 - Posto Servente Limpeza Belo Horizonte;
Item 2 - Posto Servente Limpeza Uberlândia;
Item 3 - Posto Servente Limpeza Juiz de Fora;
Item 4 - Posto Servente Limpeza Pouso Alegre;
Item 5 - Posto Servente Limpeza Montes Claros e
Item 6 - Posto Servente Limpeza Ipatinga.

Tendo a mesma apresentado no sistema comprasnet em 05/04/2021 às 10:10, apenas o Anexo III - PLANILHA DE
CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - Consolidação das propostas, descumprindo claramente o Edital.
Alega ainda a empresa AMPLA que a G PEREIRA, na soma do sub módulo 2.2., deveria apresentar o valor total de
R$ 463,88 (quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), contudo, apresentou o valor somente
de R$ 388,41 (Trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), ou seja o valor por posto de trabalho foi
orçado bem menor do que o necessário para suprir os custos legais.

Essa alegação não tem nenhum fundamento, uma vez, que os cálculos dos encargos sociais são calculados na base
da remuneração, e não com base na remuneração e encargos, conforme a empresa menciona, assim, estaríamos
calculando encargos sobre encargos, isso, além de irreal, onera os custos das empresas de forma desnecessária,
portanto, não há vantagem por parte da G PEREIRA, pelo contrário, a sim o justo valor a ser cobrado, sem onerar
os cofres públicos, de forma grotesca e irresponsável.

Outra alegação da empresa AMPLA, que a G PEREIRA não apresentou percentual correto da multa do FGTS, ora a
empresa apresentou sua planilha, estritamente embasada com a legislação vigente e com experiência em seus
contratos em andamento, tendo apresentado todos os itens em sua planilha de custos, ainda, com o seu valor final
dentro de mercado, com a aceitação de sua proposta e ainda negociação de preço, a empresa AMPLA, teve a
oportunidade como todas as demais empresas de disputar o objeto através de lances, não tendo a capacidade de
ficar em primeiro lugar, vem com motivações desastrosas, com a finalidade apenas de atrapalhar o andamento e a
conclusão do certame.
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A proposta da nossa empresa foi minuciosamente conferida e após aceita de forma irrefutável pelo CRN 9ª Região,
que após o aceite, passou-se a negociação do preço.

Desta forma não há que se falar em inexequibilidade de preços, pois, não houve falha em seus custos, e sim, uma
transparência de forma inquestionável, resultando na proposta de menor e melhor preço para a Administração
Pública.

Em síntese que não houve em momento alguma ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e da isonomia.
Pois foi determinado o tratamento igual para todos os licitantes envolvidos no presente certame.

Dessa forma, não existe alternativa diferente ao resultado já exposto pelo pregoeiro e equipe de apoio em manter
o aceite da proposta da empresa G PEREIRA, mantendo sua proposta vencedora.

II. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – PRAZO MÍNIMO
7. Quanto à comprovação de capacidade técnica e operacional, alegam os recorrentes AMPLA E STAFF, que foram
apresentados atestados de capacidade técnica incompatíveis em características, quantidades e prazos e que os
documentos não atendem as exigências do EDITAL.
Alegam os recorrentes que a comprovação de experiência anterior da empresa G PEREIRA, a qual compõe o
RECORRIDO, foi realizada mediante atestados de capacidade técnica sem cumprimento de prazo inferior há 01
(um) ano, porém mais uma vez, tais alegações não procedem, pois, foram disponibilizados todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os
serviços, informações essa que inclusive a empresa AMPLA não atendeu.

Alega ainda a empresa STAFF, que a empresa G PEREIRA, deixou de apresentar atestado com prazo de 03 (três)
anos, acreditamos que a mesma não fez a leitura minuciosa do edital ou não teve a capacidade de fazer a sua
interpretação de forma adequada, o Acre está bem longe de Minas Gerais, porém a língua portuguesa é a mesma
usada nos dois estados. Como uma empresa que não consegue interpretar uma cláusula tão simples quer
administrar um serviço em 06 (seis) cidades mineiras, nos parece se tratar de uma aventura. As empresas
mineiras estão preocupadas e estão monitorando essa situação deixando a Administração Pública e os funcionários
a ver “navios”. Prática utilizada por empresas que vem de fora do estado, sem se quer conhecer as particularidades
de nós mineiros.

Assim, não tem porque excluir a certeza por uma suposição infundada, por parte das recorrentes, mantendo a
decisão correta da habilitação da empresa G Pereira, por parte do CRN 9ª Região.

Por fim, tendo sido avaliados e aprovados pelo CRN 9ª região de forma minuciosa e assertiva, sem causar prejuízos
a legislação e a Administração Pública.

II. DAS CONCLUSÕES E DOS PEDIDOS

8. Como se pode verificar, as razões recursais de ambos os recorrentes são insubsistentes quanto aos aspectos
comerciais mais vantajosos para a Administração Pública e técnicos que e procuram afastar a habilitação do
RECORRIDO com amparo em aspectos meramente formais da proposta e dos documentos.
9. Como demonstrado, o princípio vetor da licitação é o da busca pela proposta mais vantajosa. No caso em tela,
não existem dúvidas de que o RECORRIDO tem condições de executar o objeto da licitação de forma satisfatória e
pelo menor preço, atendendo adequadamente a todos às exigências constantes do EDITAL.
10. Não há qualquer risco de prejuízo para o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região, tratando- se de
uma empresa que demonstrou documentalmente, não utilizar de artimanhas para obter vantagem indevida e nem
tão pouco a necessidade de regularizar, com a inclusão de documento novo, pois os apresentados inicialmente são
suficientes para comprovar a capacidade técnica operacional da G PEREIRA.
11. Dessa forma, como ato de justiça e eficiência, requer-se:
a) Seja conhecida a presente peça de defesa, nos termos do subitem 11.2.3 do EDITAL; e
b) No mérito, sejam julgados improcedentes os recursos interpostos, mantendo-se a declaração da empresa G
PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO como vencedora do processo licitatório referente ao
EDITAL, por ter apresentado o menor preço e a proposta mais vantajosa ao Conselho Regional de Nutricionistas da
9ª Região e nos precisos termos do EDITAL.
12. Termos em que pede deferimento.

Belo Horizonte (MG), 19 de abril de 2021.

G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO
GILSON PEREIRA
SÓCIO – PROPRIETÁRIO
CPF.: 059.317.766-56
RG.: MG-12.176.597 – SSPMG.
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