
25/03/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=774000&ipgCod=21368704&Tipo=CR&Cliente_ID=pollian… 1/2

Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

CONTRA RAZÃO :
Ilustríssimo Senhor Pregoeiro do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE/DF 

  
 
 
Processo nº 0005742-25.2018.6.07.8100

 Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2019 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASILMED AUDITORIA MÉDICA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob nº 00.706.148/0001-46, com endereço no Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco A, nº 130, Ed.
Hermes – 5º Andar, Asa Sul, CEP: 70.306-000, neste ato, representada pelo sócio administrador Sr.
Mathias de Aguiar Mesquita, inscrito no CPF nº 001.937.983-87, vem, tempestivamente, com fulcro no
artigo 4º, XVIII da Lei nº 10.520/2002 e no artigo 5º, LV da Constituição Federal, à presença de Vossa
Senhoria, apresentar

  
CONTRARRAZÕES

  
Ao recurso administrativo interposto pela empresa MURTA GESTÃO E AUDITORIA EM SISTEMA DE
SAÚDE LTDA – EPP, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

  
I – DAS CONTRRAZÕES DO RECURSO

  
Inicialmente, cabe ressaltar, que o recurso é desprovido de lastro jurídico, tendo em vista que a
Recorrente não cumpriu o estabelecido no edital. 

 A Recorrente, Murta, tem sede em Recife – PE, não dispondo de filial em Brasília – DF, de modo que
será necessária subcontratação para prestar os serviços. Entretanto, o edital é claro ao impedir a
subcontratação, de modo que, não há razões cabíveis no recurso, vez que a proposta está em
desacordo com o edital.

  
A desclassificação da Recorrente ocorreu em por falta de demonstração dos custos, de modo que os
documentos apresentados foram insuficientes e incorretos para comprovação dos custos.

 É sabido, que a planilha de custos é documento obrigatório e que deve ser apresentado de forma
correta. Tendo a Recorrente apresentado a planilha de forma incorreta, sem comprovar os valores,
apresentando planilha com natureza de declaração, não havendo outra solução que não seja a
inabilitação.

  
Observa-se nas próprias razões recursais, que a decisão de desclassificação foi acertada, tendo a
comissão de licitação cumprido corretamente o edital.

 A proposta foi desclassificada em cumprimento às normas editalícias, vejamos:
 10.5. Desclassificar-se-á a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo

pregoeiro no prazo que lhe for concedido.
 (...)

 10.8.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os
de mercado.

 Conforme esta comissão já informou, foram enviados valores isolados, sem a demonstração necessária
demonstração dos custos.

 Conforme a informação do Ilmo. Pregoeiro, os documentos apresentados impossibilitam a compreensão
dos custos, de modo que a única solução aplicável ao caso, dada a vinculação ao instrumento
convocatório, é a inabilitação, agindo corretamente a comissão.

 Alega a Recorrente, que o Edital não trouxe modelo de planilha de composição de preços, tendo
apresentado planilha no formato que achou pertinente, porém, o procedimento da comissão está
correto, consistente e dentro da legalidade, tendo atendido todas as exigências editalícias.

 A Recorrente foi desclassificada, por não ter atendido as normas editalícias, e em que pese não haver
modelo de planilha no edital, a responsabilidade de comprovação dos custos corretamente é da
licitante, não podendo a comissão responder por erros da Recorrente.

 Deve ser respeitado o instrumento convocatório, o qual vincula todo o procedimento. Há uma confusão
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por parte da recorrente, que não demonstrou corretamente os custos, sendo descabido o recurso.
 A comissão não foi capaz de compreender a exequibilidade do valor ofertado por um simples motivo: a

Recorrente não conseguiu demonstrar claramente os custos, tendo apresentado planilha com meras
declarações, sem comprovação e com valores em separado.

 Apesar das razões recursais alegarem que a Administração deve demonstrar a inexequibilidade da
proposta, este não é o caso do presente procedimento, vez que o edital informou no item 10.8.1, que
seriam consideradas inexequíveis as propostas que não demonstrassem sua viabilidade por meio de
documentação apta a comprovar os custos envolvidos no contrato.

 Deste modo, a comissão apenas está seguindo o determinado no instrumento convocatório, o qual
informa como inexequível as propostas que não comprovem viabilidade.

  
As razões recursais seguem no sentido de que deve-se observar o princípio da economicidade, e resta
claro pela decisão da comissão, que todos entendem e respeitam o princípio da economicidade, tendo
em vista que está desclassificando empresa que não comprovou a viabilidade dos custos, impedindo
assim que venham a ocorrem problemas de execução e crie futuros problemas, em especial uma
contratação emergencial.

 A comissão respeitou o princípio, não havendo que se falar em desrespeito, de forma que escolheu a
proposta mais vantajosa.

 Conforme já informado, repisa-se que em cumprimento ao edital, a proposta foi demonstrada
inexequível, por não haver demonstração da viabilidade dos custos.

 Não se trata do disposto no Artigo 48 da Lei 8.666/93, se trata de uma disposição editalícia, a qual
informou que seriam consideradas inexequíveis as propostas que não demonstrassem sua viabilidade.

 Ao contrário do alegado, não se trata de uma desclassificação genérica, o licitante não demonstrou a
viabilidade dos custos, sendo impossível seguir no certame.

 De igual forma, não cabe abrir novo prazo para comprovação dos custos, tendo em vista que o mesmo
já foi oportunizado e não cumprido pela Recorrente, restando apenas a desclassificação.

 A Recorrente segue, tentando distorcer a realidade dos fatos, tendo em vista que força para um
entendimento de que foi desclassificada com base no Artigo 48 da Lei 8.666/93, quando na verdade, foi
desclassificada por não cumprir as determinações editalícias, não sendo cabíveis as razões aventadas
no recurso.

  
II – DO PEDIDO

  
Posto isso, requer a total improcedência dos pedidos formulados pela Recorrente, que visa sem
nenhum amparo legal, reverter a inabilitação.

 Repise-se que o efeito suspensivo não é aplicável ao caso, devendo, portanto ter seguimento o
certame, com a convocação da empresa Brasilmed Auditoria Médica e Serviços LTDA.

 Por fim, registre-se que a Recorrente está agindo de má-fé, ao tentar tumultuar o certame com
argumentos que não condizem com a decisão recorrida.

  
 
 
 
 
 
 
 
Termos em que

 Pede Deferimento.
  

Brasília – DF, 25 de março de 2019.
  

 
BRASILMED AUDITORIA MÉDICA E SERVIÇOS 

  Fechar


