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Ilustríssima Senhora Ariana Almeida Gonzaga, Pregoeíra do Serviço Nacionai de Aprendizagem

Industriai-SENAi/PB.

Ilustríssimas Senhoras Izabel Oliveira Rodrigues e Vanessa Raquel Viana Ramos, membros da

Comissão de Licitação do Serviço Nacionai de Aprendizagem Industriai - SENAi/PB.
ilustríssimo Senhor Thiago Sabino de Oliveira, Responsável Técnico do Serviço Nacional de

Aprendizagem Industriai - SENAi/PB.

Referente: Pregão Presencial ns 004/2020

CONTRARRAZOES ADMINISTRATIVAS

(Em face ao Recurso Administrativo impetrado pela empresa Exsto Tecnologia Ltda)

AUTTOM AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA LTDA, (RECORRIDA) pessoa jurídica de direito privado

legalmente constituída, inscrita sob o CNPJ 02.103.027/0001-35, com sede estabelecida na Rua

Travessão Solferino, n^ 922, bairro Cruzeiro em Caxias do Sul/RS, devidamente qualificada para o

processo, por intermédio de seu representante outorgado o senhor Raoni Nunes Umbelino Silva,

portador da Carteira de Identidade ns 98001101910-SJS/AL e CPF ns 035.216.864-18, vem na

forma da Legislação Vigente e tempestivamente, impetrar as devidas Contrarrazões

Administrativas, conforme passa a discorrer:

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Ilustre Pregoeira e demais membros da COPERLI, o inconformismo da RECORRENTE, expressado

em sua peça recursal, não se justifica e não merece provimento, visto que nas razões

apresentadas a RECORRENTE tenta desqualificar o julgamento técnico realizado pela comissão e

acusa injustamente e a RECORRIDA de favorecimento. Ilustres, neste momento o julgamento das

Contrarrazões aqui apresentadas recai para sua responsabilidade, no qual a RECORRIDA confia na

imparcialidade, na lisura, e na isonomia a ser praticada no julgamento em questão, visto que a

todo o momento demonstraremos nosso Direito Liquido e Certo.
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2. DOS FATOS - SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS

Ocorre que o Pregão Presencial 004/2020, tem como objeto a Aquisição de bancada de

manufatura avançada destinada ao programa de atualização da infraestrutura tecnológica, do

Centro de Atividade Profissional Professor Stènio Lopes, unidade do SENAI/DR/PB, conforme

descrito no Anexo I, parte integrante do edital.

Estando a RECORRENTE inconformada com a decisão que a desclassificou, tenta agora

inutilmente, lançar dúvidas à cerca da integridade praticada pela Pregoeira e pela comissão no

julgamento em questão, afirmando em sua peça recursal que a RECORRIDA ofertou robô

colaborativo que sozinho não atende ao edital por não apresentar protocolo PROFINET, além de

não ofertar às 40 horas de treinamento previstas.

Pois bem, vejamos o que diz o edital:

DO EDITAL

4. PROPOSTA DE PREÇOS

4.6. A apresentação da proposta será

considerada como evidência de que a

proponente:

a) Examinou e tem pleno conhecimento de

todos os documentos que instruem este

edital:

b) Aceita as cláusulas e condições deste edital.

bem como eventuais retificações,

esclarecimentos ou outros atos

complementares ao edital;

c) Tem condições e compromete-se a fornecer

o objeto deste edital pelo valor e prazo

constantes de sua proposta:
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2.1. DOS FATOS - SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS EDITAÜCIAS

Pois bem, ocorre que no item 4 Proposta de Preços, bem como em seus subítens não há indicação

alguma de que devam estar explicitas as palavras 40 horas de Treinamento, ao contrário é

esclarecido, conforme descrito acima, que a simples apresentação da proposta será considerada

como evidencia de que a proponente examinou e tem pleno conhecimento do objeto do edital,

bem como tem total capacidade de fornecê-lo dentro das exigências previstas.

Ou seja, a RECORRIDA não efetuou uma cópia e cola do descritivo técnico para elaborar sua

proposta, descrevemos a solução ofertada de forma mais sucinta evidenciando as principais

características, mas sem deixar de contemplar em sua oferta quaisquer necessidades para o

fornecimento completo da solução.

Tal fato se comprova quando declaramos em nossa proposta de preços que no valor ofertado

estão inclusas todas as despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto, conforme print

abaixo, não restando dúvidas de que sim, foi previsto o Start Up e às 40 horas de Treinamento

para orientação aos usuários.

DECLARAÇÕES:

• Declaro para os devidos fins que nos preços ofertados em nossa proposta, estão inclusas todas as despesas necessárias pera o fiei

cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, obedecendo aos

instrumentos normativos das categorias, como também, transportes, fretes e quaisquer outros custos que direta ou indiretamente se

relacionem com o fiel cumprimento do objeto deste edital.

PRINT PÁGINA 5 PROPOSTA PREÇOS RECORRIDA

É oportuno salientar, que conforme descrito em Ata da Sessão do dia 13/02/2020, a comissão de

licitação realizou diligência a RECORRIDA, a qual respondeu a questão em tempo hábil elucidando

a incerteza existente.

2.2. DOS FATOS - SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

A RECORRENTE, afirma em sua peça recursa! que o robô colaborativo ofertado pela RECORRIDA

em sua proposta de preços não apresenta o protocolo de comunicação Profinet e por isto não

atende as exigências técnicas do edital. Porém, a RECORRENTE ignora em suas alegações que

ofertou exatamente o mesmo robô colaborativo, ou seja, também não estaria atende

tecnicamente as exigências editalícias. Á
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Sucede-se que neste sentido, a RECORRIDA levou em consideração que não há no mercado

nenhum robô colaborativo que possua 3 (três) protocolos de comunicação atuando

simultaneamente, sendo normalmente sua composição padrão 1 (uma) porta padrão e destas

abrem-se outros protocolos através de um equipamento de Gateway. Avaliando as possibilidades

existentes a RECORRIDA optou pelo robô Omron família TM5, sendo este o que melhor atendia as

características técnicas exigidas.

É importante destacar, que como o robô Omron família TM5 não apresenta por padrão em sua

configuração os protocolos de comunicação Ethernet/IP e Profinet, a RECORRIDA considerou em

sua solução o fornecimento de um equipamento com a função de Gateway entre o protocolo

Modbus/TCP nativo do robô e os protocolos adicionais Ethernet/IP e Profinet solicitados no

Termo de Referência, sendo compostos da seguinte forma:

Para o protocolo Modbus TCP/Profinet, foi utilizado o modelo Phoenlx 1105709

https://www. phoenixcontact.com/online/po rtal/br/?urí=pxc-oc-

itemdetall:pid=^11057Q9&llbrarv=brpt&pcck=P-08-13-05-01&tab=l&selectedCategorv-ALL

E  para o Modbus TCP / Ethernet/IP, foi utilizado o modelo Phoenix 1062388

https://www.phoeníxcontact.com/online/portai/br/?urí=pxc-oc-

itemdetall:pid=106238S&librarv-brpt&pcck=P-08-13-05-01&tab=l&selectedCategorv-ALL

Como não havia menção no Termo de Referência à apresentação de catálogo/folder com as

referências do Robô Colaborativo, a RECORRIDA elaborou o descritivo de sua proposta baseada

na solução como um todo, não esmiuçando e mencionando especificamente item a item de sua

composição, o que não significa que os pontos questionados não foram previstos ou deixarão de

ser entregues no equipamento "Banco de Ensaios Indústria 4.0, marca Auttom, modelo AUT213".

Ilustres, a RECORRIDA trabalhou arduamente para atender a todas as exigências técnicas e

documentais do instrumento convocatório e seus anexos, não houve complacência alguma no

julgamento de nossa documentação, atendemos na integra a todos os requisitos exigidos, por

isto, nossa proposta foi aceita, não sendo possível admitirmos agora que a RECORRENTE pleiteie

sua reclassificação.
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Além disto, não podemos deixar de ressaltar que a respeitável comissão, jamais burlaria os

princípios basilares da licitação, tão bem representados no Art. 2° do Regulamento de Licitações e

Contratos do SENAI.

Art. 22 - A licitação destina-se a selecionar a proposta

mais vantajosa para o SENAI e será processada e

julgada em estrita conformidade com os princípios

básicos da legalidade, da impessoalidade, da

moralidade, da igualdade, da publicidade. ^

probidade. da vinculacão ao instrumento

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe

são correlatos, Inadmitindo-se critérios que frustrem

seu caráter competitivo.

3. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ilustres, entendemos que os Critérios de Julgamento descritos no item 8 do edital e tão bem

colocados pela RECORRENTE em sua peça recursal, respaldam e validam o julgamento praticado,

uma vez que:

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.2. A comissão de licitações do SENAI/PB. a

qualquer tempo e a seu critério, poderá efetuar

diligências. solicitando das proponentes

esclarecimentos e/ou informações complementares,

apresentação de portfólios. prospectos, amostras,

etc, dos produtos cotados para melhor avaliação ou

teste, antes da definição do julgamento deste

certame.

Também, entendemos que seria infringir diretamente o principio da isonomía entre os lícitantes

que participaram do certame, bem como dos que não participaram por entender que não

cumpririam as exigências editalícias, se a respeitável comissão aceitasse como válidos os

argumentos apresentados pela RECORRENTE.

tóbelõiWeira Rodrigues
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Ilustres, perante todos os fatos acima evidenciados e devidamente esclarecidos, a RECORRIDA

passa a requerer.

4. DO PEDIDO

a) O indeferimento em sua totalidade das RAZÕES apresentadas pela RECORRENTE por não

possuir embasamento Legal plausível de apreciação.

b) O deferimento em sua totalidade das CONTRARRAZÕES aqui apresentadas por possuir

total respaldo no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, bem como no

respectivo instrumento convocatório.

c) A devida MANUTENÇÃO da decisão proferida anteriormente, declarando a RECORRIDA

vencedora do certame.

d) A devida aplicação dos Princípios da Igualdade, da Vinculacão ao Instrumento

Convocatório, do Julgamento Objetivo, em conjunto com os Princípios Correíatos da

Finalidade e Razoabilidade. Que o processo siga seu curso normal, sendo a AÜTTOlVI

AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA LTDA convocada para as devidas negociações.

Nestes termos pedimos deferimento.

Caxias do Sul/RS, 10 de março de 2020.

Umbelino Silva

e Outorgado
^  4ra Rodrigues
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