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Licitatório - SERViÇO SOCIAL DA INDUSTRIA E SERViÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
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PARAfBA SERViÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI EPP, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica nº 19.069.415/0001-
40, localizada Rua Manoel Leonardo Gomes, nº 719, Bairro do Jardim Paulistano,
Campina Grande-PB, CEP: 58415-320, por seu representante legal Edgar Martins
Raposo Filho, brasileiro, casado, empresário, CPF n. 079.845,684-13, domiciliado na
Comarca de Campina Grande - PB, com endereço profissional Rua Manoel Leonardo
Gomes, nº 719, Bairro do Jardim Paulistano, Campina Grande-PB, CEP: 58415-320,
licitante vencedora no item 1 do certame e interessada direta no procedimento
licitatório, vem tempestivamente com Fulcro no Art. 109 § 3º da Lei 8.666/93 e item
10.5 do Edital, à presença de vossa Senhoria, a fim de Apresentar

CONTRARRAZÕES RECURSAIS

Em face do Recurso administrativo interposto pela a empresa OPEN SERViÇOS E
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTOA, pessoa jurídica de direito privada, inscrita
sob o nº 18.296.524/0001-37, com sede na Rua Belarmino Timoteo de Souza, nº 220,
Bairro da Palmeira, 58401-047, Campina Grande - PB, que inconformada com o
resultado do certame buscar tisnar um processo licitatório lícito e transparente e para
contrapor passar a aduzir as razões de fato e direito:

I - DOOBJETODESTASCONTRARRAZÔES:

Alega a recorrente, em apertada síntese, os seguintes pontos: (i) Que
após de ter sido habilitada no pleito, teve sua proposta desclassificada, uma vez que a
empresa contratada ViaCont Crusos & Contabilidade, responsável por avaliação
técnica das propostas entendeu que houve divergência percentual dos encargos
sociais nos itens 4.2 e 4.3 da planilha de preços da recorrente, divergindo da
convenção coletiva do sindicato da categoria; (ii); alega ainda que a empresa ViaCont
teria cometido outro erro na analise da planilha quando trouxe que a soma dos
encargos sociais da recorrente teria totalizado 84,97% quando deveria ser 78,46% e



valor total ser igual a R$ 73S,13; (iii) E por fim alega que ainda houve erro no relatório
da empresa de consultoria quando da analise do modulo S da planilha de custos
apresentada pela recorrente, por ter apresentado impostos no percentual de S,72%,
quando o percentual correto do Imposto seria de 6,46%.

As razões do recurso interposto pela recorrente não devem
prosperar, e tem estas contrarrazões o objetivo de afastar de maneira contundente e
de forma irrefutável tais pretensões, pois são descabidas fática e juridicamente.

111- DASCONTRARRAZÕESFÁTICASEJURíDICAS:

o SERViÇO SOCIAL DA INDUSTRIA E SERViÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, promoveu com transparência, lisura e dentro dos
ditames legais regem o instituto das licitações, o pregão nº OSO/2018, com vista a
contratar empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação.

Ocorre, que agora a empresa OPEN, inconformada por não ter
vencido o certame, tenta induzir o Douto pregoeiro ao erro com seu Frágil recurso que
será totalmente contraposto nesta peça recursal.

A recorrente ao preencher sua planilha de custos não observou o
percentual exigido na convenção coletiva da categoria, trazendo de forma errônea o
percentual de 0.23% sobre o afastamento de maternidade, quando na verdade o
mesmo deveria ser 0.28%.

Desta Feita, acertou a empresa de consultoria ViaConT, ao identificar
o erro e de forma correta o pregoeiro desclassificou a empresa recorrente, por não
atender ao percentuais exigido pelo sindicato da categoria.

Conforme convenção coletiva da categoria Sinteg 2018, na clausula
quinta itens - 4.2, e 4.3, os percentuais são fixos, 3,07%, e 0,28%, não havendo
nenhuma menção quanto à percentuais para empresas do simples nacional, devendo
ser aplicados os percentuais constantes na mesma, independente da forma de
tributação, no caso de empresas do simples nacional não poderá ser cotado os
percentuais do Sistema ((S",conforme lei 123/2006.

Quanto aos tributos encontrados na planilha de custos da empresa
recorrente, observamos através da sua relação de faturamento dos últimos 12 meses
anteriores ao inicio da licitação, os mesmos encontra-se divergentes, conforme
cálculos que trazemos abaixo, vejamos:

RTS ULTIMOS 12 MESES - CONFORME EXTRATOS CONSTANTES NO PROCESSO
INFORMADOS PELA EMPRESA OPEN;
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nov/17 R$ lS.839,03



dez/17 R$ 11.699,22

jan/18 R$ 10.986,25

fev/18 R$ 12.156,95

mar/18 R$ 12.061,93

abr/18 R$ 11.524,09

mai/18 R$ 4.697,39

jun/18 R$ 12.810,48

jul/18 R$ 47.897,08

ago/18 R$ 47.359,20

set/18 R$ 47.717,78

out/18 R$ 48.205,26

TOTAL R$ 282.954,66.
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ISS = 1,98%

Conforme simulamos os últimos 12 meses de receita da empresa
OPEN, de acordo com as informações retiradas do seus extratos do simples nacional,
chegamos ao mês anterior da data inicial da licitação a uma receita bruta RTB 12, no
valor de R$ 282.954,66. Sendo assim seus tributos estão em descordo com os
apresentados em planilha de custos PARA O ITEM 1- JOÃO PESSOA, vejamos;

PLANILHA DE CUSTOS ITEM 1OPEN - QUADRO RESUMO TRIBUTOS

PIS = 0,22%

COFINS = 1,02%

TOTAL= 3,22%

A EMPRESA APRESENTA UM TOTAL DE SEUS TRIBUTOS DE 3,2% EM

PLANILHA DE CUSTOS, QUANDO NA VERDADE DEVERIA CONSTAR UM TOTAL DE

3,98%. Individualmente seus tributos seriam neste mês de referência os seguintes;

PIS = 0,27%

COFINS = 1,26%

ISS= 2,45%.

Sendo assim, o recurso impetrado pelo o recorrente é carente de
fundamentação fática e jurídica, capaz de ensejar sua qualificação para participar da
fase de lances, uma vez, que não cumpriu com as determinações do edital, tendo sido

acertada a decisão do pregoeiro.

DOSPEDIDOS:

Conforme os fatos e argumentos apresentados nestas contrarrazões

Recursais, solicitamos como lídima justiça que:

a) A peça recursal da recorrente seja conhecida para, que no
mérito, seja indeferida integralmente, pelas razões e
fundamentos expostos;

b) Seja mantida a decisão do Douto pregoeiro, declarando a
empresa PARAfBA SERViÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

EIRELI EPP, vencedora do item 1 do pregão nº 050/2018;
c) Requer ainda, que caso o Douto pregoeiro opte por não

manter sua decisão, que nos declarou como vencedores do
item 1 deste certame, solicitamos que em respeito ao
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principio do Duplo Grau de jurisdição, seja remetido o
processo para apreciação por autoridade superior
competente.
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