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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MG

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2020
PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2020

MARCENARIA SULAR LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 89.278.519/0001-40, com endereço na rua Nestor Moreira nº 631, na cidade de Caxias do Sul, RS, vem à presença de V. Sa., por seu representante legal, para
apresentar CONTRARRAZÕES em face do recurso interposto por Esplanada Indústria e Comércio de Divisórias e Móveis Ltda., pelos fatos e fundamentos que passa a expor. 

1. PRELIMINARMENTE
Cumpre tecer algumas considerações preliminares, a fim de nortear o entendimento do órgão licitante no sentido da total improcedência do recurso interposto. Além de totalmente descabidas as impugnações pontuais em relação ao produto, alguns
aspectos de mérito devem ser esclarecidos.
a) As exigências do edital são claras em relação às especificações do produto ofertado 

As especificações do produto ofertado pela recorrente não atendem às exigências do edital, bastando uma análise dos documentos apresentados pela própria empresa. 
Portanto, cabe à Administração exercer o poder-dever de acompanhar o cumprimento do contrato, observando se o produto ofertado confere com as especificações técnicas postas na lei do certame, tomando as providências cabíveis em caso de infração,
como se apresenta no caso concreto, onde a Sra. Pregoeira, de forma fundamentada, desclassificou a recorrente. 
b) Da Certificação da ABNT para o produto e o Atestado de Capacidade Técnica 
A recorrente alega ter apresentado documentos atinentes à sua capacidade técnica que preenchem as exigências do edital. Conforme constou das razões do recurso, “a licitante comprova a sua experiência, tanto em quantidade fornecida como nas
espessuras das divisórias 75, 80 e 100mm”. 
No entanto, ao analisar-se os documentos apresentados, estes não fazem qualquer menção a divisórias com espessura de 100mm, mas tão somente 75mm e 80mm. 
O Certificado de Conformidade da ABNT nº 299.002/20 refere-se a divisórias com 80mm de espessura. Já o atestado de capacidade técnica expedido pelo Ministério da Justiça traz na “Descrição das Atividades Desenvolvidas” nos seus itens 1, 2 e 3,
divisórias com 75mm e 80mm. 
Portanto, nenhum dos documentos faz qualquer menção a divisórias com 100mm de espessura, portanto flagrantemente insuficientes para atender à comprovação da qualificação técnica. 
De outra banda, a alegada regra de tolerância de 5% suscitada pela recorrente não tem aplicação ao caso, porquanto o edital é estreme de dúvida ao regrar que “ITENS ESTRUTURAIS NÃO SERÃO ACEITOS VARIAÇÕES PARA MENOS.”
O item 8.2 do Edital estabelece de forma objetiva:
8.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não sejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, contenham vícios insanáveis ou não apresentarem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência (Anexo I) e Modelo da Proposta (Anexo II)
(Grifo nosso)

DO DIREITO

De antemão, cumpre assinalar que embora regulado por lei específica – Lei 10.520/02 – são aplicáveis subsidiariamente os princípios e normas vazadas na Lei 8.666/93. Nessa linha de entendimento, temos que, uma vez lançadas as balizas para o
processo licitatório, não pode a Administração Pública ignorá-las, sob pena de nulidade. É o que determina o artigo 41 da lei de licitações, verbis:

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

Em “Comentário à lei de licitações e contratações da Administração Publica” sobre o aludido artigo de lei, JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR ensina:
“A vinculação da Administração às normas e condições do edital, que a lei qualifica de estrita, acarreta pelo menos três conseqüências importantes:

a) a discricionariedade da Administração para estabelecer o conteúdo do edital transmuda-se em vinculação uma vez que este publicado, passando a obrigar tanto o administrador quanto os competidores;
b) o descumprimento de disposição editalícia, para a Administração, eqüivale à violação do direito subjetivo dos licitantes de se submeterem ao certame segundo regras claras, previamente fixadas, estáveis e iguais para todos os interessados;”

Da lição encimada, vê-se que é defeso à Administração subverter o estabelecido pelo edital. Maria Sylvia Zanella Di Pietro consubstanciou, com rara precisão a importância de observar-se os limites do edital nas licitações, quando escreveu:

“Costuma-se que o edital é a lei da licitação; diríamos que é a lei da licitação e do contrato, pois o que nele se contiver deve ser rigorosamente cumprido, sob pena de nulidade; trata-se de aplicação do principio da vinculação ao instrumento
convocatório.”

Sobre tais princípios, HELY LOPES MEIRELES, um dos maiores administrativistas brasileiros assim ensina:

“...a vinculação ao edital é principio básico de toda a licitação... O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
(...)
...julgamento objetivo é o que baseia no critério indicado no edital e nos termos específicos das propostas. É principio de toda a licitação que seu julgamento se apoie em fatores concretos pedidos pela administração, em confronto com o ofertado pelos
proponentes dentro do permitido no edital ou convite.”(Grifamos)

Desta forma, dispondo o edital do pregão que a dimensão mínima prevista para a espessura é de 85mm, não há como admitir-se a habilitação de empresa que apresenta documentos que comprovam exatamente a INCAPACIDADE DA EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DO PRODUTO. 

Não é demais referir, o agente da Administração que celebrar contratos em desconformidade com o edital e o termo de referência responderá civil e criminalmente pelos atos de gestão contrários à lei. 

De igual forma, fere de morte a lei e os princípios que regem os contratos da Administração o procedimento adotado pela recorrida, apresentando documentos em desconformidade com os termos do edital. 

PELO EXPOSTO, requer o recebimento das presentes contrarrazões, bem como seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se a decisão que desclassificou a recorrente do certame.

Nestes Termos, Pede Deferimento.
Caxias do Sul, 02 de outubro de 2020.

MARCENARIA SULAR LTDA.
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