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INQYARE, AS51ilO E CONSERVAÇÃO L TDA, empresa privada, 
devidamente inscrita e registrada no C.N.P.J. sob o n. 
30.309.091/0001-02, com sede ná Rua Jacinto Antônio, 372 - Bairro 
Benedlta Monteiro - Município de Ecoporanga - Estado do Espírito 
Santo - CEP n. 29.850-:000, através de seu representante legal, o Sr. 
PEDRO NEIO RODRIGUES' SAlOMÃQ, brasileiro. casado. 
empresariot portador dÕ- C.P.F.jMF jnscf1tõ~ e registrado, sob o n. 
030.972.547-06 e da Cédula de Identidade sob O' n. 1.337.107 - 
SSP/ES, residente e domicUiado na Rua Jacinto Antônio Dias, 372 - 
Bairro Benedita Monteiro - 'Município de Ecoporanga - Estado do 
Espírito Santo - CEP o. 29.850-0001 doravante denominada 
RECORRENTE, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, 
<com fundamento na legislação aplicável em comento em vigência, 
epresentar o presente - RAZOES ReCUBSAI§ DE 

REÇy8$C) ADMI'NISTRATIVO 

Em face do PREGOEIRO MUNICIPAL, que habilitou/classjficou de 
forma indevida,· bem como, de forma suoerventente a empresa 
5fJEfO IERV COMERCIO. P' RESTACÃO DE St:RVleOS 
TE8CEIRI~ADO$ EIRELI, inscrita no C. N. P.J. sob o n. 3G.OO6.690/0001- 
331 haja vistà seu interesse no resultado do presente Recurso 
Administrativo, pelos motivos fátlcos e de direito a seguir aduztdos: 



o Preg.ão Eletrônico n, 007/2021jPME/ES dispôs em seu Editalt sobre a 
possibilidade de· Recursos Administrativos. Assim dispõe o item 221 em 
especial o disposto no item 22.1, ín verbís: 

"'22:.1. ·Declarado Q vencedor, qualquer Ilejtante poderã, durante a 
sessio pÚblIca, de forma imediata e motivada, em campo próprio 
do $í$~,mal maf1lf~r sua intençio de recorrer, quand.o J.he ser" 
conGedid.Q O prazo' de três dias úteis para apresentar as r a~6es de 
reCUrsO" ficando os demais licitantes, desde iogo •. Intimados para,. 
querendo.. apresentarem contrarraz~es em . .Iguéd prazo, que 
'COmeçará a Côntàr do término do prazo do reCOrrente, sendo-Ihes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
dos seus intel'esses .• " . . 

Assim, haja vtsta que a Recorrente foi devidamente intimada na sexta-feira, 
dia. 36/04/202·1. A RSÇOrtênte demonstrou seu interesse em recorrer. 
ASSirl1J deveria ter sido dado vista ímedtata à Recorrente, para que pudesse, 
no prazo de 0.3 (três) dias úteis, apresentar suas Razões Recursais. 

Novamente, nova ilegalidade/ilícito praticado pelo Pregoeiro e sue equipe, 
haja vista a nã.p concessão de vista Imediata dos autos. 

. . 
Ainda assim, seguem as Razões Recursats, no prazo legal determinado 
(0.5/0512021), ao qual, ao final, caso madrrutído, serão todas as referidas 
evidências quanto aos. procedimentos efetuados no presente procedimento 
iícitatório para as medtdas I.ega,is cabíveis. 

Destarte, nesse dlapasão, fica evldenctada a tempestívtdade das presentes 
REtzões Recursais . de Recurso Admirustrattvo, nos termos do disposto 1"10 
Edital do Preg,ão :Eletrônico n. 0007/2021/PME. 

II - OBJETO QQd RECUI§O APM.INISTRA TIVO 
Constitui Objeto do presente Recurso Administrativo e~ neste momento, a 
apresentação das Ra:zões Recursaís, ato ilegal do Pregge1ro que 
desconsi{Íerou a vinculaçã.o ao instrumento cenvccatértc; descumprtndo 
determinação emanada no próprio, Edita I de Pregão Eletrônico n. 
OOOtl2021lPME1ES, que, em Seu Termo de ReferênCia, itens 9,5, 9.6 e 
9.6.1:, assim dispõem, ln verbts. 

\'9.5 - Pla.nUba ele. Composiçlo do Preço Unltàri(). {te cada item 
éotado em sua p)anUhl d@ .custos, que deverá ser apresentada dI;! 
forma ,pormenorizada. e detalhada" consignando 0$ c;oefidentes e 
preços de (ada elemento ·(onstituínte dos servi~. Nio poderá 
conter vícios ou omiss6es que resu.tem em d.eficiinclas 
orçamentárias que venham a indicar a Impo$$tbmdaCle de 



ex~çjq,. face aos, cust()S, correntes de mlos de obra e 
equ1pamanb:J&. . 
9.6 - A p'anilho de composiçl6o do &01, ,detalhada. das respectivas 
taxas .{servfÇo. e material}, àsslm como dos respectivos encargos 
sociais. 
9.6.1 - Nota 1: Embora de natureza auxiliar, as Dlanilhas de 
composJçlo dos areços unitários, dq BOI t dOI Enqrgos $ociais /rt 
dtyedo ser 0lfUGAIQlUAMENTE apresenJ,UOIj com oS demais ~ 
docUmentos _'fi Idos na proPOsta.Comercia;' confoirite Súmufa d(p/~í ;: .;,"~'" 
TeU 258, DE 28/04/2010 E Ac6rdlos lS44/2008~Ptlmeitâ camiJia:.9 "'--'<:'/",.>.. 
e 1854-33109 •• 1', Sêsslo: 191 081 09." (i3rifos Nossos) ;' ..•. ": rvv--.)./.;;p{{P. \ 

. i /{ W~4.:;---~ G '\ 

Exposto O objeto destas Razões Recursals de Recurso Administra iv~ -, ~..).2)1(};Q.l~ I 
cum pre à ReCOrfE!ote adentrar as suas respeetívas razões. ~ ~ -. 6Jl- fi l 

\ ~:'. t "''9-'_ '':'''! f 
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lII - RAZ2ES DQ RE~YRSO ADMINISTRAnV~~~ 
Que há algo de estranho está evidenciado} haja vista que todos temos 
conhectmento do Prlndpio da vmcutação ao instrumento convocatóno e o 
Edital de Pregão EletrôniCO n. 0007/2021/PME/ES, no Item 9.6.1. do Termo 
de Referência é evidente quanto à obrigatodedade de. na Proposta 
Com • .,cial já ser juntado as· P'lanUhas de Composição de Custos . . 
E, conforme se dispõe (10 presente Recurso Administrativo, não houve a 
juntada das PJanílhas de Compcsiçãc de Custos da referíde empresa, 
coando de Sua Proposta Comercíaí, 

.. . 
A justificattva do Pregoeiro, de que a referida Composlção de Custos sé 
deveria ser apresentada Quando dà finalização da Proposta de Lances, tal 
fundamento não se aücerça por si. O Edita! dispõe Que deve ser juntado 
quando da Proposta Comercial' e não após a etapa de lances. 

Se assim o quisesse, poderia o Pregoeiro,. quando efetuou a Minuta do 
Edital, dispor que a Juotada da PlanHha de Çomposiç~º de Custos só se 
efetivaria após a Etapa de lances,· já que, assim haveria nova proposta, 
partindo",:S€ da premissa. que haveriam licitantes proponentes interessados e 
Que houvesse. disputa de lances. Mas nio o fez! Ao contrár.io, no Edítal 
disp6s. de forma clara, inclusive em caixa alta, da palavra 
obrigatoriamen.te. quanto à necessidade de juntada da Planilha de 
Composição de Custosjá na Propo.sta Comercial. 

E, quanto ao PrincipiO da vmcutacão ao Instrumento Convocatôrto, as 
jurisprudências são afinadas, remansosas e pacíficas, assim dispondo, ín 
verbís: 

"2~le par.a que nlo sejam a dota dos iPro-Cedlmentos ,que 
co.,_t:rariomf (tiroU eu fnd.r~mente, c prinCipio bási:ço da 
vtnc::uJiJç4o iJO tnstrumento convocatÓrlo, de itçOrdo com os arts, 3() 
e 41 da Lei n. &.666/1993 ." (TeU - Ac6rdlo 2387/2007 - 
Plenário) 

"Observe, no que tange 6 base temporal de preçoS a ser 
considerada para fi"s de registro de proposta, bem assim ~ra 
eventual$ nces, os disposltivos e eondiç&!s inserto.s no edital" 



e.... atençlo ao prlnc(pjo da YJnculilÇlo ao Instrumento 
:Q)~vocat4ri9. rllllfllllrido ao art. ::0, GlPut_ da lei n •• ~"611SlSl1"· 
(TeU - Acõtct.o 1237/200$.,.. Plenário) 

"Deixe de aceitar propostas em desacordo com as espec1fic:aç6es 
t4cnk:as. em obediência ao principio da vlnculaçlo ao lnstf'umento ~ 
cony~tório previsto no an. 30 da lei n. 8~666/1993:. Faça - 
constar do instrumento convo~t6rlo os critérios de ace)tabmdade"--:-::·2~'" _ ~ 
de preços unItários. Nio realize o julgamento das propostas "~o Eu:: I~ hQ '.,_ 
ad~udlcaçlo. de . Itens .m desa@rdo com as regras pre.ylm~ e:o ·1~::-, '\_ 
~~I, em ()~(ênciêl ao principio da vlnculaçlo ao insttunf~1l"g.:~:?1~ ~O \ 
CC)Rvocatórlo preylsto no art. 3° da Lei n. 8.666/1993." (TCU - '--n~ \ 
Açórdio 247$l2009 - Plenátio) ~ ,f"$_": ~_]..-1,,,- <: J 

\ .'" <;) \ 1à. f ~:.~.18:.- ~ / 
Assegurar í9~ajdade .de c?ndiçõ~s< a to~as o: con5orrentes e sele~iona< ~~I 
proposta mais vantajosa a Admírustreção, seo açoes que a um so tempe~~~ 
satisfazem tanto o interesse dos licitantes quanto o interesse público/ - 
consistente na capacidade de contratar e empregar bem o dtnheíro público. 

Um dos prtncípíos que regem o processo de licitação é 'O principio da 
vinculaç;ão ao instrumento ccnvocatnrin. Bem assim, as situações concretas, 
a serem sanadas durante um processo de licitação, devem ser definidas em 
harmonia com todos esses prindpios e não somente com base num ou 
noutro, mas não se pode olvidar da: vtneulação ao Instrumento convocatórto, 
partindo de anáUses subjetivas. • 

A interpretaç~o dos ratos e a solução. das controvérsias devem sempre ser 
realizadas com especíql atenção aos fins visados pela ordem jurídica ou pela 
própria norma de regência dó- instituto Jurídico pertinente. 

Para que o exame se faça adequadamente, deve se ter em mira a efetiva 
fi"lInd,~de do in~titut:o - e nesse CI:I$O o instituto referido é o da lidt.açio - 
para que se avalie o fim pretendido e se busque a interpretação que mais se 
mostre consentánee ao objetivo perseçutdo, ainda que isso requeira a 
mitig.aç:ão deste ou.daquele príncíplo por parte do intérprete. 

Pondo os olhos no sistema jurídlcc licítatório tem-se níttda a finaJidade 
precípua da ucuação, consistente na possítnhdade de selecionar a proposta 
mais vantajosa. à·Administração Pública. 

Conquanto as regras procedi mentais devam ser seguidas, até para 
assegurar a jsonornia entre os licitantes, não menos verdade é que o 
erocedlmento e o processo não podem se transformar no pr6prio fim da 
licita,ção,. mas sim apenas em meio para sua realização, rnantendo-se como 
instrumento tão somente. " 

Hel-y topes Meirelles define' habíütaçêo ou qualificação como sendo "'0 ato 
p~lo .. q u at o órgio competente, examinada a dC)cumentação" 
man:j'es,ta~se soQre os requisitos pessoais dos licitantes,. 
habilitando-os ou inabiUtando·os'" (Licitação e Contrato Admlnístrettvo, 
7. Ed'l Revista dos Tribunais, p. 106). 

No C8$O em epreço, basta ecrnoulsar os ensínarnentcs e a própria 
legjsjaçêj€>, para demonstrar~. HegaHdade no ato ao quai se está Ret:orrendo . ... .. .. . .. ~. J 



dianJe do descumprtrnento das normas da Lei Federa' n. 8.666/93/ de forme 
evidente e irrefutáveJ. 

Ora, haja vista a simpHcidade procedimental do Pregão Eletrônico, essa 
modalidade tem sido amplamente utilizada pela Administração Pública, o ~ 
que deman_?â atenção dos órgâ?s de controle, seja pelo ~ümem e~pfess_!X.o" " .. ': ~ 
de transações, seja pela quantldade de recursos envolvidos. Assim, 'e.U4L'= I';;':c' '. 
dispôs sobre a obrlqetorledade da apresentação da planilha de compQltão '\:,,\, 
de custos já na proposta comercial (conforme determinado PQ.i ~~~J 0\ 
Senhoria, em vosso Edital de Pregão Eletrônico n, 0007/2021/~F.\ j .n)!>, !:&.~ . '.l rf~'~ ~_ ~ ~ 
verbís: \l fi! ? 

. . . \'>~r~:~r:I/ 
"consfdera~se .. que a opção de se divulgar os. preços apenas ~ •. ~ oe \:_ó.f? _//" 
ra. d. f.n~ n&o" adequada, pOTquanto politergiilrla o O)~~,.__""'" 
de mC)do a énsejar impugnaç6es. e suspensões do procedimento 
Iicitat6rlo,. que poderá até mesmo ser anulado; neSA fase tio 
avançada. Do mesmo modo,. poderia haver anulaç60 do contrato 
decorrente daquele preglo. Isso não seria favorável a nenl\uma 
das partes, multo menos o lnt-eresse p6bl.ico* Lembre,.se que essa 
opçAo de postervar a di'VulOa~o do orçamento para ap6s a fase de 
lânces nio est:i\ prewiSta na lei do previa, entJo fe.rlr1a o prlndplO 
da legalidade" ·que impõe que o l'dministrador apena.s pode .. aQir de 
atordó com o permitido em lei. Recorda-se que 0:5 atos 
a4~htiStratlvos devem ser compat(vels 'com as normas e 
prindpios vigentes, pársi a perfeita satisfaÇao dos interesses 
públkos'/' (FEUÓ1 2013) . 

Assim, tendo a lei estabetecíoo ' as exigências e condições a serem 
cumpridas pelos Iícltantes, não pode o Preçoeíro DESATENDER AO QUE 
DETERMINOU O EDlTAL.f sob pena de manifesta afronte aos oríncípíos da 
i.egaUdade e da vínculaçêo ao instrumento convocetórto e. consequente, 
contaminação do procedimento ncitatório respectivo. 

A .Administração deve sempre preservar seus interesses quando exigir, no 
Edftal, a apresentacão de documentação. Deve sempre lembrar que a 
finalidade do processo ]fdtatôrfo, dentre outras, é dirigida à seleção da 
proposta mais vantajosa à Administração e ao interesse coletivo. 

Não podemos deixar de considerar, ainda, o Princípio da Legalidade 
protegido pele lnciso 11 do artigo 5° da Constituição Federal Que "ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei.n• 

O Princípjo da Legalidade possui atividade totalmente vinculada, ou seja, a 
autorídade administrativa não tem nbereade para subjetiva r seu 
jul.gamento, que nos termos da Lei n. 8.666/1993, deve "Ser objetivo. 

IV - DOS PEDIDOS 
Ante o exposto, requer de Vossa Senhoria: 

a) Que as presentes RAZÕES RECORSAIS DE RECURSO 
ADMINISTRATIVO seja inteiramente ACOlHIDOr a fim 
de dete· . r u julgamanto objatwG} de forma i ser 

_' .._", 
L.>I"' ••••. "".J', . .s_ 



anauseda a Proposta Comercial da empresa em 
referência, nos ditames do item 9.6,1 do Termo de 
Referênda, do Edital de Pregão EletrôniCo n, 
0007/2021/PME, nos termos legaisj 

b) Que sejam ACOLHIDAS as Razões Recursais de Recurso 
Admínlstretlvo, de forma a ser analisada a Proposta 
Comercial da empresa em referência e, diante dos 
princípios da vlnculação ao instrumento convocaténo, do 
julgamento objetivo e da legalidade, seja 
desclassif1cada/inabilitada a empresa supra mencionada, 
diante da, a,llSênCia da, Planílha d, e, CompOSiçãO, d,e Custos, A. 
conforme determinação de obrigatoriedade disposta no ~ 
Termo. de ReferênCia do Edita I de Pregão ElétrônlC9,·n:~j ":~. -.: ..... 
0007/202 ljPM E. '.'c;,?.o ~- {.1·,;, .. ;.·:\ 

.' o'v ;'1""\ '" 

. «; .•. ,Ow)J'.:h..O' ",., ", fel.. ,'f~ •. ~v \ 

Nestes Termos, \ {..~: ~_l..i!2~J (,f } 
lPede e, Espera ,Deferimento. \ .~ n.~:~_ # i 

\.~/;- ,#<f',/ 
,'?4DE~\J Y ~~__., 

Ecoporanga (ES),.05 de Maio de 2021. 

·. 
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