
ILUSTRÍSSIMO SENHOR JÚLIO CÉSAR VICTOR SARMENTO,
PREGOEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA E SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Processo Licitatório - n" 050/2018

DR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n" 17.879.821/0001-42,
sediada a Rua Conde D'eu, n" 210, Campina Grande - CEP 58.400-804, neste ato
representada pela Sócia Gerente Sra. Danielli Ramos dos Santos, vem apresentar

CONTRARRAZÕES

t;recurso interposto pela OPEN SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃo DE
OBRA LTDA, contra decisão administrativa que desclassificou a empresa recorrente
no Pregão Presencial 050/2018, e que habilitou a empresa DR SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME a continuar no
certame, pelo que fará pelas razões fáticas a seguir expostas.

a, DOS FATOS

o SESI e SENAI através de sua Comissão Permanente de Licitação, com
o objetivo de contratar Registro de Preços destinado à contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação, com o objetivo de
atender as necessidades das unidades do SESIISENAI -Departamento Regional da
Paraíba, conforme descrito no Anexo I, parte integrante deste edital.



Aberto o Pregão Presencial, a Empresa recorrida foi classificada foi
provisoriamente classificada e~posteriormente; habilitada em primeiro lugar.

Após a recorrida ter vencido o Pregão Presencial acima referenciado, a
recorrente que teve sua proposta rejeitada por inconformidades, formulou recurso
alegando que sua proposta comercial está correta e que estaria em acordo com as
exigências legais do Edital.

Eis o necessário relatar.

b. DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - SIGNATÁRIO DA PEÇA
RECURSAL NÃO INTEGRA O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA- FALTA
DE CAPACIDADEpoStULA tÓRIA.

Antes de adentrar no mérito das razões recursais da recorrente, a
recorrida informa que o subscritor do presente recurso, Sr. Edmilson Souza Ramos
Filho, não integra o quadro societário da empresa, e nem comprovou por meio de
procuração poderes para manejar recurso administrativo em face da decisão que
desclassificou a empresa recorrente do certame.

Como forma de demonstrar claramente o que se alega, a recorrida
colaciona aos autos cópia do cartão de CNPJ e Quadro de Composição Societária da
Empresa OPEN SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃODEMÃoDE OBRA LIDA, ex vi:

~J; '8298 524J0001-37
__ EWRESARW.: =~ICOS ETERCEIRlZACAOoeMAOoe
CAPITAL IOCIAL! RS 120.000,00(Cento e vme mil reais)

O_"'_'_I_"_"'_do__ "'__ lCNPJ)t._,

ER1KAYOHANA FERREIRA RAMOS

P.-aI~ ~.partk;fpeçIo no asA. ...... o E.cACcom wrtHk:ado lCIIgiW OU......,_.. uma .......... Rf&.

Emitidono dia 2M3I201t is 11:00(data. hora deBrasilia)

Da simples verificação da composição do Quadro Societário da empresa
se percebe que dentre os sócios não consta o nome do subscritor do presente recurso, o
que claramente impõe o seu não conhecimento, uma vez que o recurso manejado foi
assinado por quem não integra a sociedade, nem foi juntada aos autos procuração com
poderes para interpor recursos em nome da recorrente.

Nesse sentido a jurisprudência é clara, vejamos:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTODE DANOS. RECURSO
DE APELAÇÃO. Juízo DE ADMISSIBILIDADE. Advogado
signatário do recurso sem procuração nos autos. NÃO
CONHECIMENTO: A determinação para sanar a irregularidade de
representação processual da recorrente nãofoi cumprida, nos termos



do art. 932, parágrafo único do CPC. Diante da ausência de
procuração outorgando poderes ao advogado subscritor da
apelação,o recursoda autoranãopode ser conhecido.Precedentes
do STF e do STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP - AC:
10159262320178260482, Relator: ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
TRIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de
Publicação: 27/03/2019)

Diante do acima exposto, requer seja o presente recurso não conhecido
por ausência de procuração outorgando poderes para interpor recurso administrativo e,
ao final, seja arquivado o presente recurso e seja dado seguimento a contratação da
empresa recorrida.

c. DO MÉRITO DO RECURSO DA RECORRENTE - DESPROVIMENTO.

Muito embora a recorrida tenha ciência que o presente recurso não
mereça ser conhecido, em face do princípio da concentração dos atos defensivos a
recorrida passará a se manifestar acerca das razões de mérito da insurgência recursal.

O recurso da recorrente faz frente a decisão do pregoeiro do
SESI/SENAI que em conformidade com a consultoria contratada para apreciação das
planilhas entendeu de forma bastante fundamentada que a planilha de preços
apresentada pela recorrente estava em desconformidade com as regras editalícias.

Alegou a recorrente em resumo os seguintes pontos em seu recurso: a)
alegação de cumprimento dos requisitos das cláusulas 4.2 do Edital; b) alegação de
cumprimento dos requisitos das cláusulas 4.3 do Edital.

A primeira divergência apontada pela decisão recorrida diz respeito a
cláusula 4.2 do Edital no que tange a cotação da incidência dos encargos sobre o 13°
salario e adicional de férias.

A proposta da recorrente fixou percentual em 2,58% (dois vírgula
cinquenta oito por cento) onde na verdade deveria ter sido fixada em percentual 3,07%
por força normativa dos acordos de convenção coletiva da categoria.

Em relação ao citado item, não caberia ao pregoeiro se valer da previsão
constante do art. 43, § 3° para diligenciar acerca do erro na proposta, uma vez que as
informações acerca do percentual dos encargos é requisito necessário e deveria constar
originariamente na proposta.

Art. 43, § 3° - É focultadaà Comissãoou autoridadesuperior,emqualquer
fase da licitação,a promoçãode diligênciadestinadaa esclarecerou a
complementara instruçãodo processo, vedada a inclusãoposterior de
documentoou informaçãoquedeveriaconstaroriginariamentedaproposta.

É relevante ainda esclarecer que o art. 44, § 3° da Lei 8.666/93, expõe
que "Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de

~ ..



mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade dopróprio licitante, para os quais ele renuncie
a parcela ou à totalidade da remuneração. (Redacão dada pela Lei nO 8.883, de
1994)

Não restam dúvidas que o preço apresentado na planilha de preços da
recorrente está em desconformidade com os encargos incidentes da remuneração dos
empregados (valor da convenção coletiva), o que demonstra a correção da decisão que
desclassificou a proposta comercial da recorrente.

Diante de todo essa argumentação requer seja o presente recurso
desprovido no que tange a violação da cláusula 4.2.

No que tange a cláusula 4.3 melhor sorte não atende a recorrente, senão
vejamos:

A segunda divergência apontada pela decisão recorrida diz respeito a
cláusula 4.3 do Edital no que tange a cotação dos encargos quando do afastamento por
licença maternidade.

A proposta da recorrente fixou percentual em 0,28% (zero vinte oito por
cento) onde na verdade deveria ter sido fixada em percentual 0,23% (zero vinte três por
cento) por força normativa dos acordos de convenção coletiva da categoria.

Em relação ao citado item, não caberia ao pregoeiro se valer da previsão
constante do art. 43, § 3° para diligenciar acerca do erro na proposta, uma vez que as
informações acerca do percentual dos encargos é requisito necessário e deveria constar
originariamente na proposta.

Art. 43, § 3° - Éfacultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente daproposta.

É relevante ainda esclarecer que o art. 44, § 3° da Lei 8.666/93, expõe
que "Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie
a parcela ou à totalidade da remuneração. (Redacão dada pela Lei nO 8.883. de
1994)

Não restam dúvidas que o preço apresentado na planilha de preços da
recorrente está em desconformidade com os encargos incidentes da remuneração dos
empregados (valor da convenção coletiva), o que demonstra a correção da decisão que
desclassificou a proposta comercial da recorrente.



Diante de todo essa argumentação requer seja o presente recurso
desprovido no que tange a violação da cláusula 4.3.

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta requer seja o recurso não
conhecido por ausência de procuração do subscritor da peça e caso não seja esse o
entendimento que seja desprovido em todos os seus termos.

João Pessoa; 29 de março de 2018.
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