
ILUSTRíSSIMA SENHORA PREGOEIRA DO PREGÃO ELETRÔNIGO NO 023/20í8
D9 CONSELHO REGTONAL DE CONTABTLTDADE DO ESTADO DO RtO DE
JANEIRO.

PREGÃO ELETRÔNICO NO 02312018
PROCESSO: 2018/000056

CONTRA RAZÔES AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO CEMAX
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

APTA SERVICOS DE TERCEIRIZAÇÂO EIRELI EPP, tnscrita no CNPJ sob o no
15.827.18O1OO01-57, pessoa jurídica de direito privado já qualiflcada nos autos do
processo administrativo à epígrafe, vem, mui respeitosamente perante V.Sa., através
de seu representante legal, em prazo hábil, apresentar CONTRA RAZÔES ao
RECURSO interposto pela empresa CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA,
contra a decisão que a declarou como vencedora do referido certame, com base nas
razões a seguir expostas:

DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURíDICOS

A Recorrente ingressou com recurso administrativo contra a declaração da empresa
APTA como vencedora do Pregão em tela. Entretanto, verifica-se que o fundamento
soerguido pela rêcorrente não pode render ensejo à desclassif icação da proposta ou
inabilitação da empresa declarada vencedora, pois os documentos e proposta de
preços enviados estão em total consonância com o instrumento convocatório e o
ordenamento jurídico pátrio, conforme será demonstrado a seguir.

A recorrente informa no seu recurso administrativo que a empresa APTA descumpriu o
presente edital em seu item í2. DA HABILITAÇÂO, mais precisamente o ilem 12.2.2
(letra "4") da REGULARIDADE FISCAL, onde apresentou atestados incompatíveis
como também em seu CNPJ não consta os seruiços a ser executados que se tratam de
MOTORISTA, ora nobre pregoeira as alegaçôes sáo totalmente infundadas uma vez
que o edital é bem claro realmente quando informa em seu item 12.2.3, se não vejamos;

Qualificação Técnica

a) âpresentar atestado comprovando que a licitantê prestou servicos
semelhantes ao obieto deste edital, sendo expedidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, em papel timbrado, contendo número do CNPJ,
telefone e endereço para que o CRCRJ possa realizar diligências, conforme
modelo (Anexo Vlll).

Quando se tratam de serviços semelhantes, se tratam de serviços de mão-de-obra
terceirizada, ou seja, o mesmo que Locação de mão-de-obra temporária, conforme
CNAE 78.20-5-00, lembramos que os atestados de capacidade enviados são de
serviços de mao de obra terceirizada, sendo apenas com nomenclatura diferente o que
nâo deixa de ser compatível, apresentados ainda em quantidades superiores ao
solicitado nesta licitação, que se tratam apenas de 2 (dois) postos.

À Administração nâo é permitido fazer exigências nâo previstas
no instrumento convocatório nem deixar de exigir aquilo que fora prescrito nele.
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Os licitantes. por sua vez. devem aoresentar os documentos e as prooostas nos

, exatos termos estabelecidos no instrumento convocatório. Eis o princípio da
vinculacáo ao instrumento convocatório, prescrito na Lei n" 8.666/93 de modo
enfático. em várias passaoens dela, destacando-se o caput do seu art. 3'e o caput
do seu art. 4. Aliás. esse último dispositivo é bastante claro e direto ao afirmar que "a

Administracão náo pode descumorir as normas e condieões do edital. ao qual se
acha estritamente vinculada".

Soma-se ainda ao entendimento .iurisprudencial a seguir:

.ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE

CLAUSULA EDITALÍCA. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE

D|REITO LíQUIDO E CERTO E DANO IRREPARÁVEL. I - Na licitação impôe-se à

desclassificação de proponente que, ao apresentar oferta, descumpre cláusula
editalÍcia, não agindo assim a Administraçáo, em conformidade com o direito, quando -
alija do certame."

O Princípio da Vinculação ao Edital, condiciona a administração pública,
precisamente aos procedimentos licitatórios, com o escopo de reprimir julgamentos

descabidos, afastando teses subjetivas ou de inadvertida restrições. Vejamos
jurisprudências a seguir:

"Os requisitos estabelecidos no edital de licitação, 'lei interna da concorrência',
devem ser cumpridos fielmente, sob pena de inabilitação do concorrente"
(RESP 253008/SP - Rel. Min. Francisco Peçanha Martins)".

"A administração deve ater-se às condições fixadas no edital, 'ao qual se acha
estritamente vinculada', sob pena de afrontar o basilar princípio da isonomia,
insculpido no art. 30 desta lei"(TC - 014.624197-4 -TCU)

cF/88
'Art. 37 A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao

seguinte:"

Por outro lado, a mais conceituada doutrina no campo administrativo já pacificou

convencimento no sentido de que o edital é a lei interna da licitação, impondo-se a
observância de suas regras a Administraçáo Púbí ica e aos licitantes, senão
vejamos:

" Vinculação ao edital - A vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação.
Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de
participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do
julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas
em desacordo com o solicitado. O edital é lei interna da licitação, e, como tal, vincula
aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.

Assim, estabelecidas as regras do certame, tornam-se inalteráveis para aquela
licitação, durante todo o procedimento. Se no decorrer da licitação a Administraçâo
verificar a sua inviabilidade, deverá invalidá-la e reabri-la em novos moldes, mas,
enquanto vigente o edital ou convite, não poderá desviar-se de suas prescriçôes,
quer quanto a tramitação, quer quanto ao julgamento." (ln, HELY LOPES
MEIHELLES, DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, Editora Revistas dos
Tribunais, 15a Edição atualizada, pag.244).
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(grifamos)

"9.3.6 Princípio da vinculação ao instrumento convocatório

trata-se de principio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento.

niá, ae mencionado no artigo 3oda Lei no 8.666, ainda têm seu sentido explicitado

no artigo 4.1, sêgundo o quàl ,,a Administração náo pode descumprir as normas. e

lã"ãiiãã" Oó eUiíaf, ao qual se acha estritamênte vinculada". E o artigo 43, inciso V,

áinAà'exige que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo. com

ã. .riteri'o" 
'de ãvaiiação constantes do edital. O princípio dirige-se tanto A

Administração, como sáverifica pelos artigos citados, como aos licitantes, pois estes

nào póO"ni deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório (edital ou

lãrtJ coÀrit"l; se deixarem de apresentar a documentaçáo exigida' seráo

considerados inabilitados e receberão de volta, fechado, o envelope - proposta (aÍt.

aãi ,ár" ll); se deixarem de atender as exigências conc€rnentes a proposta, sgrão

dãsctassificádos(art. 48, inciso l).(ln, MARIA SYLVIA ZANELLA Dl PIETRO, DIREITO

ADMINISTMTIúO, Editora Atlas 4a Edição, pag. 262).(grifos nossos)

,,(d) o da vinculaçáo ao instrumento convocatório faz do edital ou do convite a lei

iÀtérna Oe cada liãitação, impondo-se a observância de suas regras à Administração

Pública e aos licitantes, estes em face dela e em face uns dos outros, nada podendo

sei exigido, aceito ou permitido além ou aquém de suas cláusulas e condiçôes; 0 art.

+i àá" l"i no 8.66ô/93 itustra a extensáo do principio ao declarar que "A
Administração não pode descumprir as normas e condiçÕes do edital, ao qual 

-se
acha estrÍamente vinculada", ieconhecendo, no & 1o, a qualquer cidadão'

ÉgitiriOra" ',para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta

Lei...";"

A Comissão de licitação não poderá deixar de desclassificar a proposta que: (a)

desatender a exigência, qualquer que se.ia. do edital ou da carta convite, desde que

;;a;;il e expr'õita ; 
"(r n, .r Éss r ionnÊs PERE I RA J 

V li l9l__c9-l{E1r3.19,1 I
IÊI ONS LICiTACOES E CONTRATACOES DA ADMINISTRACAO PUBLICA,

Editora Renovar, Pag. 31 e 289).

Ressaltamos ainda que consultando o CNPJ da empresa CEMAX

ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, consta as seguintes atividades:

81.29-O-OO - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

81 .30-3-00 - Atividades paisagísticas
38.1 í -4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
63.1í-9-OO - Tratamento de dadoS, provedores de serviços de aplicação e serviços

de hospedagem na internet
7 4.gO-1-O4 --Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em

geral, exceto imobiliários
7e.zo-s-OO - Locação de mão-de'obra temporária
81.22-2-OO - lmunizaçáo e controle de pragas urbanas

ou seja, nos próprios cNAEs da empresa recorrente não menciona o que solicita em

sua páça recursal e sim o mesmo CNAE da empresa APTA conforme colocado em

NEGRITO.

Lembramos ainda porfim que no dia '13/08/2018 fora postado no portal do CRC

esclarecimentos referente a este quêstionamento conforme abaixo:



,,2 - serão aceitos atestados de capacidade técnica apenas de serviços de

MOTORISTAS ou será aceito atestados de serviços de mão de obra independente do

cargo?

R:

serão aceitos atestados de capacidade técnica de objelo semelhante. A empresa

tem que possuir em seu contrato social a atividade econômica de tercêirização dê

mão de obra, CNAE compatível com objeto do pregão em questão "

Percebe-se, portanto, que o recurso interposto pela recorrente possui caráter merarnente

protelatório,' decorrenti do inconformismo de não ter sido vencedora do processo

licitatódo.

DO PEDIDO

Pelo exposto, postula a recorrida que o recurso manejado pela empresa CEMAX

ADMINISTRACÀO E SERVICOS LTDA, seja o desprovido em todos os seus termos

pãá, 
", 

seguida, confirmar a classifica_çâo e habilitação da proposta vencedora. da

ÃÉfÂ SenürCOS DE TERCETRTZAÇÃO E1RELI EPP, por estar em absoluta

consonância com o edital do certame e legislaçâo de regência da matéria, para, em

seguida efetivar sua contratação.

Pede deferimento.

Fortaleza - CE, 15 de Outubro de 2018.
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