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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
AO Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina Setor de Licitações (GERAF)
Ilmo. Sr. Pregoeiro 
PROCESSO No 015/2020
PREGÃO ELETRÔNICO No 07/2020 
A empresa EXO COMPANY PARTICIPAÇOES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
no 21.061.770/0001-14, com sede na cidade de Saquarema/RJ, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea " a ",
do inciso I, do art. 109, da Lei no 8666 / 93, à presença de Vossa Senhoria vem, através desta, apresentar estas
CONTRARRAZOES
ao recurso apresentado pela FULLBLESS EVENTOS EIRELI, alegando o não cumprimento do edital por parte da
CONTRARRAZOANTE, o que demonstra, claramente, conforme vamos demonstrar, um profundo desconhecimento
do diploma editalício, bem como dos princípios basilares do procedimento licitatório, por parte da recorrente.
DOS FATOS:

A Contrarrazoante é uma empresa séria e, como tal, preparou sua documentação totalmente de acordo com o
edital, que foi prontamente aceita por essa Administração. Essa pertinente comissão analisou toda a documentação
à luz da legislação vigente e declarou a contrarrazoante EXO COMPANY habilitada.

A recorrente Fullbless alega em seu recurso que a empresa EXO COMPANY seja inabilitada pelo motivo de não
redigir o texto da declaração de sustentabilidade igual ao texto do modelo do Anexo III do Edital.

Aceitar argumento tão falacioso é ir de encontro com a ISONOMIA e a OBJETIVIDADE do procedimento licitatório.

DA JUSTIFICATIVA:

A Contrarrazoante apresentou a Declaração de Sustentabilidade, como é claro na própria peça recursal e nos
documentos do procedimento licitatório, que trata da sustentabilidade e posteriores alterações, declarando que
dispõe de critérios de sustentabilidade ambiental na execução de seus serviços, bem como a utilização de materiais
recicláveis, atóxico, biodegradável conforme ABNT NBR-15448-1 e 15448-2, de acordo com a Instrução Normativa
no 01/2010.

A Instrução Normativa nº01/2010 dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens,
contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras
providências. No caso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, enquadra-se como autarquia.

O modelo de declaração Anexo III do Edital 07/2020 é, como o próprio nome já diz, um modelo contendo um texto
que pode ser copiado, salvo os devidos direitos autorais, ou simplesmente inspiração caso a empresa licitante não
tenha a sua própria declaração de sustentabilidade.

A declaração apresentada pela contrarrazoante foi analisada pela comissão de licitação, declarando suficiente, e a
empresa aceita e habilitada.
Por não se tratar de um documento obrigatório por Lei, a declaração pode ser revisitada e suceder a demais
diligências quanto ao texto. Ainda assim, tal fato seria exigibilidade excessiva e que a exigência desborda,
efetivamente, do exaustivo rol de documentos previstos no art. 30 da Lei 8.666/1993, também a ocorrência já foi
condenada em diversos procedimentos licitatórios.
O edital da licitação não deve exigir, como requisito para habilitação das licitantes, a apresentação de declarações,
certificados ou documentos que não integrem o rol do inc. II c/c o § 1o do art. 30 da Lei 8.666/1993, em especial,
a declaração em pauta.
A Administração Pública para efeitos de habilitação deve limitar-se a exigir os documentos estabelecidos entre os
artigos 27 e 31 da Lei 8.666/93. Exigências que visem atendimento de uma lei específica, conforme art. 30, IV,
devem refletir regra obrigatória para atuação da atividade empresarial. 
Isto porque, em regra, a Administração Pública deve limitar-se a exigir os documentos estabelecidos entre os
artigos 27 e 31 da Lei 8.666/93. 
A exceção está no art. 30, inciso IV, desta mesma lei. A saber: 
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: (...) IV - prova de atendimento de requisitos
previstos em lei especial, quando for o caso. 
Ou seja, a Administração pode exigir documentos que fogem do rol previsto na Lei 8.666/93 quando houver lei
especial que trate sobre o assunto. Todavia, no caso em tela, não há lei que determine a exigência da declaração
de sustentabilidade como critério habilitatório no pregão.
Há de se trazer à luz, e relembrar a todos, que, as declarações obrigatórias para o pregão realizado no Sistema
Comprasnet, são todas assinaladas em campo próprio no sistema antes da etapa de lances! Não há o que se falar
em inabilitação pela “não” entrega da declaração ou entrega da declaração com texto diferente, visto que todas as
declarações obrigatórias por Lei já estão assinaladas no sistema Comprasnet.
Todavia, no caso em voga, depreende-se da narrativa dos fatos que a Contrarrazoante EXO COMPANY assinalou
eletronicamente tais declarações, e as enviou devidamente assinadas pelo representante legal, motivo pelo qual é
possível concluir que a sugestão de inabilitação requerida pela recorrente está revestida de excesso de rigor,
prejudicando a busca pela proposta mais vantajosa em violação aos princípios da razoabilidade e, sobretudo,
eficiência. 
A Constituição Federal reza que: 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: 
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(...) 
Alexandre de Moraes, quando trata da Administração Pública, expõe o seguinte conceito do princípio da eficiência: 
“Princípio da eficiência é aquele que impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus agentes a persecução
do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente,
participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e
morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e
garantir-se uma maior rentabilidade social” 
Sobre o tema, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA decidiu que: 
“A Administração Pública é regida por vários princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade
(Const., art. 37). Outros também se evidenciam na Carta Política. Dentre eles, o princípio da eficiência. A atividade
administrativa deve orientar-se para alcançar resultado de interesse público” (STJ – 6a T – RMS n. 5.590/95 – DF.
Diário da Justiça, Seção I, 10, jun. 1996. P. 20.395). 
Marino Pazzaglini Filho, em sua obra “Princípios Constitucionais Reguladores da Administração Pública”, leciona
que: 
“a aplicação desses princípios (razoabilidade e proporcionalidade) significa examinar, por um lado, os fatos
concretos, que ensejam a conduta da Administração Pública, ostentam motivos razoáveis e, por outro lado, se a
medida simplesmente é, além de pertinente, adequada e suficiente para o atendimento efetivo ao fim público
(resultado prático de interesse da sociedade) necessária e exigível para alcançá-lo; e proporcional ao binômio
benefício e ônus para a coletividade”. 
Carlos Pinto Coelho Motta, em sua obra “Gestão Fiscal e Resolutividade nas Licitações”, ensina que: 
“Reputa-se formal, e por conseguinte inessencial, a falha que não tem o condão de afetar a essência da proposta,
a manifestação de vontade do proponente. Quanto à documentação, a tendência doutrinária mais nítida é no
sentido da aceitação do acervo documental daquele que evidencie o preenchimento das exigências legais, mesmo
não tendo sido observada a norma estrita, delimitada no edital. 
Em vista da finalidade ainda maior da licitação – que é a busca da proposta mais vantajosa, a de menor preço, em
modalidade propositadamente despojada de maiores burocratismos. E, nesse passo, o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade se une ao uso da legalidade para autorizar a suspensão do defeito”. 
Acerca do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ele não pode se sobrepor aos demais princípios
previstos no art. 3o da Lei 8.666/93, sobretudo aos princípios da legalidade e isonomia. Neste sentido, recordem-
se as palavras do eminente Min. Sepúlvida Pertence. Vejamos: 
“Se a irregularidade praticada pela licitante vencedora, que não atendeu a formalidade prevista no edital licitatório,
não lhe trouxe vantagem nem implicou prejuízo para as demais participantes, bem como se o vício apontado não
interferiu no julgamento objetivo das propostas, não se vislumbra ofensa aos demais princípios exigíveis na
atuação da Administração Pública, correta é a adjudicação do objeto da licitação à licitante que ofereceu a proposta
mais vantajosa, em prestígio ao interesse público, escopo da atividade administrativa” (RO em MS 23.714-1-DF,
rel. Min. Sepúlveda Pertence – destaque-se que a questão envolvia a licitação do TSE para aquisição de urnas
eletrônicas, ou seja, a equivocada desclassificação se deu por ordem de tribunal, o que não se afigura
desconhecimento da lei, pois todos estamos sujeitos ao erro no calor dos acontecimentos, mormente quando
precisamos emitir julgamento célere). 
Nesse sentido, nossa jurisprudência: 
“Visa à concorrência a fazer com que o maior número de licitantes se habilitem, para o objetivo de facilitar aos
órgãos públicos a obtenção de coisas e serviços mais convenientes aos seus interesses. Em razão desse escopo,
exigências demasiadas e rigorosismos inconsentâneos com a boa exegese da lei devem ser arredados. Não deve
haver nos trabalhos nenhum rigorosismo e na primeira fase da habilitação deve ser de absoluta singeleza o
procedimento licitatório”. (TJRGS – RDP 14, pág. 240) 
No ensejo, cito os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles no seguinte sentido: 
“Não se perca de vista que o interesse público é o princípio dominante das licitações, como, de resto, de todo ato
administrativo. Nenhuma escolha se justifica sem que haja real interesse para a Administração, traduzido na
proposta mais vantajosa. Escolha de proposta sem interesse ou contra o interesse público é o ato afastado de sua
finalidade, e, como tal, nulo, por desvio de poder”. 
Dessa forma, não há qualquer razão para alterar a decisão já tomada, acertadamente, pelo Pregoeiro e que
respeita todos os princípios basilares dos certames licitatórios. 

DA SOLICITAÇÃO:
Assim, conforme restou claro nesta peça requer-se não seja conhecido o recurso administrativo dada sua
incoerência e motivos apresentados.

E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim como, no bom senso da autoridade que
lhe é superior, que estamos interpondo estas contrarra- zões, as quais certamente serão deferidas, evitando assim,
maiores transtornos. 

Nesses Termos, pede-se deferimento, bom-senso e legalidade

EXO COMPANY PARTICIPAÇOES LTDA
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