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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

CONTRA RAZÃO :
Brasília, DF, 24 de janeiro de 2019.

  
Ao

 Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV
 SIA, Trecho 06, Lotes 130 e 140, CEP: 71.205-060

 Brasília/DF
  

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO CFMV Nº008/2018 
 REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018.

  
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2785/2018 CÓDIGO UASG: 389.185

  
Objeto: Contratação de serviço de Outsourcing de Impressão. 

  
Prezados(as) Senhores(as),

  
A empresa ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 19.450.011/0001-00, Inscrição Estadual (CF/DF) nº 07.667.342/001-93, estabelecida na cidade
de Brasília (DF), no SCLRN, Quadra 715, Bloco C, Loja 7, CEP: 70.770-513, telefone e fax: (61) 3036-9806,
revenda autorizada das marcas Oki e Canon no Distrito Federal, neste ato representada por HENRIQUE MACHADO
BORGES, advogado, brasileiro, casado, OAB/DF nº 23466, CPF/MF nº 723.983.703-30, residente e domiciliado
nesta Capital, e-mail: henrique.borges@onyxsolution.com.br, vem, respeitosa e tempestivamente, oferecer
CONTRARRAZÕES ao RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado pela ilustre recorrente STOQUE SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS S.A., com fundamento no item 17.2.2. do edital supracitado e na legislação aplicável,
especialmente nas Leis 10.520/2002 (artigo 4º, inciso XVIII) e 8.666/93, e no artigo 26 do Decreto 5.450/2005,
pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas:

  
 
1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DAS RAZÕES RECURSAIS

  
A princípio, cumpre destacar que a empresa STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A., ora recorrente, manifestou-
se, quando do registro em Ata de sua intenção de recurso, contra a sua desclassificação “tendo em vista a total
FALTA DE ISONOMIA NO PROCESSO, bem como O NÃO ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS APRESENTADOS
PELA EMPRESA DECLARADA VENCEDORA”. Destacou que, segundo “consolidada jurisprudência das Cortes de
Constas”, sua “intenção de recurso não” poderia ser recusada. Dessa forma, teve sua intenção de recurso admitida
por parte do senhor pregoeiro.

  
Ocorre que na apresentação de suas razões recursais demonstrou motivação em sentido inverso, pois, além de
propor a adoção de medida ilegal – que é a violação à regra do item 27.1 do edital, cujo correspondente legal
encontra-se disciplinado no artigo 43, §3º, da Lei 8.666/93 –, deixou de comprovar em que momento o julgamento
das propostas e habilitação feriu o princípio da “isonomia no processo, bem como o não atendimento dos critérios
técnicos apresentados pela empresa declarada vencedora”.

  
O que se pretende demonstrar é que a matéria abordada pela recorrente em suas razões recursais já fora objeto
de avaliação quando da análise de sua documentação e proposta juntadas ao sistema eletrônico, ao contrário do
que levou a crer sua intenção de recurso, o que torna o seu recurso desprovido de motivação, pois não se pode
admitir dissonância entre a motivação invocada na sessão e a descrita na peça recursal.

  
Evidente que se esperava da recorrente alegações destinadas a contestar o resultado de julgamento no mesmo
sentido retratado em sede de registro de intenção de recurso, até porque o juízo de admissibilidade do senhor
pregoeiro partiu de tal premissa.

  
Do mesmo modo, não se verificou nenhuma fundamentação legal na peça da recorrente, o que aliás já não se
tinha por omitido quando da manifestação de sua intenção de recurso. Os argumentos expostos no recurso
administrativo se resumiram a aspectos técnicos já avaliados pela área competente.

  
Resta, portanto, ao senhor pregoeiro e à autoridade superior indeferir sumariamente as razões recursais da
empresa STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A, pois não foram cumpridos os pressupostos necessários à sua
admissibilidade, principalmente quanto ao artigo 26, § 1º, do Decreto 5.450/2005, in verbis:

  
Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e MOTIVADA,
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias
para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  
§1º A FALTA DE MANIFESTAÇÃO imediata e MOTIVADA DO LICITANTE QUANTO À INTENÇÃO DE RECORRER, nos
termos do caput, IMPORTARÁ NA DECADÊNCIA DESSE DIREITO, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor.

  
Isso porque as razões recursais tal como apresentadas não estão aptas a produzir efeitos jurídicos, em decorrência
dos vícios apontados, que a tornam confusa, contraditória, absurda e incoerente, e, ainda, por lhe faltarem os
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requisitos exigidos pela lei, ou seja, os fundamentos expressos de direito.
  

 
2. EQUÍVOCO NA DENOMINAÇÃO SOCIAL (FIRMA)

  
Aufere-se da peça recursal que a recorrente STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A utilizou denominação social
(firma social) distinta daquela utilizada para fins de sua proposta e documentação, pois quando de suas razões
recursais utilizou a expressão S.A., que é restrita às sociedades anônimas e a recorrente é sociedade limitada.

  
Descumpriu, portanto, o artigo 1.160 do Código Civil, que diz: A sociedade anônima opera sob denominação
designativa do objeto social, integrada pelas expressões "SOCIEDADE ANÔNIMA" ou "companhia", por extenso OU
ABREVIADAMENTE. Tal fato reforça a necessidade da rejeição sumária do recurso administrativo.

  
 
3. DESCUMPRIMENTO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO

  
A recorrente apresentou o atestado de capacidade técnica com o CNPJ de sua matriz, mas, não apresentou os
demais documentos com o CNPJ de sua matriz, especialmente quanto à Prova de regularidade fiscal com a Fazenda
Estadual e a Municipal. 

  
De outra sorte, a filial não comprovou sua capacidade técnica para execução dos serviços, não havendo, inclusive,
registro da empresa perante a entidade profissional competente no âmbito do Distrito Federal, assim como não
apresentou outros documentos em seu CNPJ, como no caso da Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal,
e deixou de comprovar a possibilidade de dispensa das documentações exigidas pelo edital.

  
Impende mencionar que o objeto envolve a “GESTÃO PELA PRÓPRIA CONTRATADA DOS RESÍDUOS GERADOS PELO
CONTRATO (referentes à Lei 12.305/2010)” e a recorrente não comprovou sua capacidade técnica no exercício da
referida atividade do modo como exigido no edital (por meio de atestados).

  
Na verdade, a recorrente sequer possui o referido ramo (de atividade) comprovado em seu objeto social,
contradizendo, em uma análise preliminar, o exposto no item 7.1 do edital (Poderão participar deste Pregão
interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto...).

  
Isso posto, está comprovado que o senhor pregoeiro e a autoridade superior competente devem manter a
desclassificação/inabilitação da recorrente, indeferindo o seu recurso administrativo com o consequente
prosseguimento do processo licitatório.

  
 
4. PROPOSTA ILEGAL DA RECORRENTE 

  
Conforme já dito, a recorrente propôs a adoção de medida ilegal, que é a violação à regra do item 27.1 do edital,
cujo correspondente legal encontra-se disciplinado no artigo 43, §3º, da Lei 8.666/93, in verbis:

  
27.1. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, VEDADA A INCLUSÃO POSTERIOR DE INFORMAÇÃO
OU DE DOCUMENTOS QUE DEVERIAM TER SIDO APRESENTADOS PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO.

  
E a recorrente fez isso pelo fato de que deixou de comprovar, no momento oportuno, que os equipamentos e os
sistemas cotados atendem as especificações técnicas, o que, diga-se, continua sem a devida comprovação.

  
Note, senhor julgador, que esta empresa, ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. – EPP, ora
recorrida, comprovou mediante declarações de cada um dos fabricantes, o atendimento de todas as especificações
técnicas (equipamentos + softwares). 

  
Tanto é verdade que a recorrente STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A nada teve a dizer contra a proposta
desta empresa ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. – EPP, ora recorrida.

  
Ressalte-se que a recorrente STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A ainda continua sem comprovar nos autos o
atendimento das especificações dos equipamentos Tipos I e III, pois todos as informações acostadas em seu
recurso administrativo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

  
Não pode, portanto, a administração do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV levar em conta
tais informações. Caso se verifique os sites oficiais dos fabricantes cotados pela recorrente, será constatado que as
especificações continuam contraditórias e sem a consistência exigida pelo instrumento convocatório.

  
Outro aspecto é que seria ilegal a administração do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV
valer-se de consultas ao fabricante Kyocera, conforme proposta da recorrente STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
S.A (novamente contra a lei), de modo especial em razão do item 27.1 do edital e do artigo 43, §3º, da Lei
8.666/93.

  
Imperioso frisar que a recorrente não apresentou documentação técnica relacionada ao software IBSOLUTION
PAPERCUT MF e IBSTRACKER, cotado em sua proposta para atendimento da solução de TI e não demonstrou que o
referido sistema é compatível com todos os equipamentos (Tipos I, II e III).

  
Por tudo o que se expos, acredita-se estar cabalmente comprovado o dever da administração do CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV indeferir o recurso da licitante STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
S.A e prosseguir com o certame.

  
 
5. DO PEDIDO
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Dado o julgamento exato que foi proferido por esse ilustre CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA –
CFMV, conforme sobejamente provado, requer-se o indeferimento do recurso administrativo apresentado pela
empresa STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A, hajam vistas as razões acima mencionadas.

  
E é na certeza de poder confiar nesse notável CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV,
representado pelo senhor pregoeiro, sua equipe de apoio e pela autoridade que lhe é superior, que esta empresa,
ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. – EPP, ora recorrida, apresenta suas contrarrazões,
contando com a manutenção do resultado de julgamento das propostas e documentação, que lhe consagrou
vencedora do certame, e com o normal prosseguimento do presente procedimento licitatório.

  
Nesses termos, pede e espera deferimento.

  
 
Atenciosamente,

  
 
 
HENRIQUE MACHADO BORGES

 Diretor Comercial e Jurídico
 OAB/DF 23.466 – CPF: 723.983.703-30

 henrique.borges@onyxsolution.com.br
 Fone: (61) 99942-0493

  Fechar


