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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 FASICO 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: 
DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA.

04.1 Para tomar a decisão, ressalta-se, de forma EQUIVOCADA, o nobre Pregoeiro teve como base a planilha de
custos e formação de preço contidas conforme modelo no edital publicado no site do COMPRASNET, apresentada
pela Recorrida, na qual consta diversos vícios editalícios irregulares, que tornam julgamento do certame
improcedente, vejamos:

05. A empresa BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI, deixou de cotar o PCMSO no valor de R$ 35,00, de
acordo com a CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - SESMT, PCMSO, PPRA, E EXAMES MÉDICOS, da CCT
AP00006/2021.
Conforme convenção coletiva , fica convencionado que abrangidas por essa convenção ,deverão cotar em suas
planilha s de custos o valor mensal de 35 reais por empregado, no campo insulmos, afim de custear as despesas
relacionadas á segurança e medicina do trabalho, sem ônus aos trabalhadores, gastos esses que pertece ás
despesas da empresa e, não deverá ser passada ao tomador de serviços.todos os custos serão cobertas pela
adminstração (grifo nosso)

06. No modulo 4.1 onde consta na planilha enviada pela empresa BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI o
calculo para este modelo é o seguinte:
base de cálculo para o módulo 4 = módulo 1 + módulo 2 + módulo 3.

Mais a empresa BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI, está calculando em cima do modulo 1, em cima do
salário base:
Na planilha nova (IN 5/17 + IN7/18) temos 2 provisões de férias: uma no Módulo 2.1 e a outra nesse Módulo de
custo de reposição do profissional ausente. Nessa planilha nova, a empresa deve informar os custos nos dois, mas
sabendo que só ficará uma delas valendo ao mesmo tempo: no primeiro ano fica a provisão das férias no Módulo
2.1, enquanto que, as férias do substituto é glosada (não paga), daí a partir da primeira prorrogação inverte-se.
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:
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
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