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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisõess

CONTRA RAZÃO:
BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
FOLHA 32 QD. 12 LT. 1B SALA 08
NOVA MARABA - MARABÁ/PA

A ILMO SR. PREGOEIRO OFICIAL - FERNANDO OTAVIO DA CONCEICAO NASCIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO AMAPA - UNIFAP MACAPÁ - PA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23125000460202135

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO-OUTRAS NECESSIDADES.

BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Folha 32 Qd. 12 Lt. 1B sala
08, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.508-000, Marabá/Pa, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 83.339.556/0001-34,
licitante vencedora do certame e interessada direta no procedimento licitatório em epígrafe, vem, mui
respeitosamente, por meio de seu Representante legal Administrador in fine assinado, perante vossa senhoria, nos
termos do § 3°, do Art. 109, da Lei 8.666/93 e Art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002, do respectivo Edital,
oferecer tempestivamente suas Contra-Razões Recursais em face do recurso administrativo interposto pela
empresa VALLE SERVICOS EIRELI, que inconformada com o resultado do certame busca tisnar um processo
licitatório lícito e transparente, e para contrapor passa-se a aduzir as razões de fato e direito: 

DO OBJETO DESTAS CONTRARRAZÕES
Alega a recorrente, em apertada síntese, os seguintes pontos: 

Quanto à suposta apresentação de proposta identificada.
A licitação é meio pelo qual a Administração Pública deve contratar, dentre todas as propostas que lhe são postas
para determinado objeto,a proposta mais vantajosa (ou seja, a melhor proposta), afirmação esta que se faz com
base no que preconiza o art. 3º, da Lei n. 8.666/93, aplicada de forma subsidiária à Lei n. 10.520/2002. 
Ora, o argumento das recorrentes mira apenas e tão somente a perseguição de achacar a melhor proposta,
apresentada pela recorrida e escolhida pela Administração, por motivo irrelevante, que em nada macula os
interesses desta,nem muito menos, vai de encontro ao que preconiza o arcabouço normativo incidente e
demonstra que a recorrente desconhece o modus operandiprevisto pelo edital.
É que os itens 7. DA ABERTURA DA SESSÃO,CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
subitens 7.1 A 7.5 do edital determinam que a proposta do licitante devem ser enviadas pelo licitante e isso é feito
em dois momentos distintos, primeiramente com o envio da “descrição detalhada do objeto ofertado”, sendo
vedado neste momento a anexos contendo os dados específicos da proposta.
No primeiro momento, conforme preconiza o edital, o licitante deverá enviar sua proposta mediante o
preenchimento, no sistema eletrônico, do valor mensal e anual do item e a descrição do objeto, contendo as
informações similares à especificação do Termo de Referência.
É justamente nesse momento em que não poderia haver qualquer tipo de identificação do licitante, o que fora
respeitado pela recorrida. A vedação contida no item 7.2.1 do edital encontra guarida para desclassificar o licitante
que se identifica nesse momento.
Já no segundo momento, relativo ao anexo encaminhado pelas licitantes, verifica-se que o pregoeiro só tem acesso
ao documento com timbre da recorrida quando superada a primeira fase dos lances, ou seja, inexiste qualquer
quebra de isonomia pela identificação contida no anexo, já que no primeiro momento não ocorreu qualquer
identificação, esta sim vedada pelo edital
Para encontrar a melhor proposta deve a Administração verificar quais delas atenderam aos seus anseios para,
somente aí, aplicar os requisitos de julgamento previstos pelas normas de regência, como é o caso da escolha do
menor preço para determinar o licitante vencedor.
Todo esse processo deve ser tocado de forma a observar todos os ditames aplicáveis à matéria, não para perseguir
um formalismo exarcebado que busque cegamente o “melhor cumpridor do edital” com formalidades
desarrazoadas ou requisitos meramente ritualísticos, mas que logre êxito em escolher a proposta que melhor
atenda os anseios buscados em determinada concorrência.
Esse comportamento é festejado pelo Tribunal de Contas da União, que consagra o princípio do formalismo
moderado, cuja importância é pacífica no âmbito do Tribunal de Contas da União e fora devidamente reforçada no
recentíssimo acórdão tombado sob n. 1598/2021 (TCU, Min, Bruno Dantas, julgado em 07.07.2021). Diversos são
os acórdãos que defendem tal comportamento. 
O jurista Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – 18ª Ed ver., atual. e
ampl., p. 894)assevera que “um dos maiores equívocos na elaboração de editais é a cominação indiscriminada da
nulidade como conseqüência para irregularidades” já que tal sanção “ apenas pode ser aplicada para vícios
efetivamente sérios”.
Pensar de forma contrária, como tentam fazer as recorrentes, iria de encontro aos interesses da Administração pois
estar-se-ia privilegiando a burocracia em detrimento da vantajosidade da melhor proposta. 
Fato é que a desclassificação da recorrente pelo motivo sob análise seria exagerada e contrária aos interesses da
Administração,sendo a manutenção da decisão nos termos pré acertada, o que desde logo se requer.

Isto posto, percebemos que nada do que a recorrente alega pode prosperar, e, por conta disso, a Nobre Pregoeiro
deve manter sua decisão de declarar a nossa empresa como vencedora deste certame. 
DOS PEDIDOS:
Conforme os fatos e argumentos apresentados nestas CONTRARRAZÕES RECURSAIS, solicitamos como lídima
justiça que:
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A) A peça recursal da recorrente seja conhecida para, no mérito, ser indeferida integralmente, pelas razões e
fundamentos expostos;
B) Seja mantida a decisão do Nobre Pregoeiro, declarando a empresa BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO,
vencedora do Pregão Eletrônico Nº 03/2022, com base no Art. 4º, XV, da Lei 10.520/2002 e Razões e Fundamentos
Expostos;
C) Acolham-se e analisem-se esta peça de Contrarrazões Recursais;
D) Caso o Douto Pregoeiro opte por não manter sua decisão, que nos declarou como vencedores deste certame,
requeremos que, com fulcro no Art. 9º, da Lei 10.520/2002 c/c Art. 109, III, § 4º, da Lei 8.666/93, e no Princípio
do Duplo Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por autoridade superior competente.
Nestes Termos. 
Pede Deferimento. 
Marabá/Pa, 30 de Março de 2022
BIANCA DE BRITO COSTA – RESP. LEGAL
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