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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, ContraRazões e Decisões

CONTRA RAZÃO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2017 
CONTRARRAZÃO
Ilustre Senhor Pregoeiro,
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA., pessoa jurídica de direito púbico privado, devidamente inscrita
no CNPJ  sob n.º 10.181.964/000137,  com sede  social  nesta  cidade à Rua 24 de Maio, n.º 509, Centro, CEP
69010080,  Manaus/AM,  através  de  seu  representante  legal  Roberto  Conhago  Tavares,  brasileiro,  casado,
comerciante, portador RG sob o n.º 190.106 SESEGAM e CPF 026.929.70225, vem, respeitosamente, perante
Vossa Senhoria, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de
2005,  do Decreto 2.271,  7  de  julho de 1997,  das  Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 2,  de 30 de  abril  de
2008 e nº 2, de 11 de outubro de 2010m da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e com fulcro na inteligência da
Lei  n.º  8.666/93,  de  21  de  junho  de  1993,  e  nos  termos  do  Edital  e  seus  Anexos  e  ainda  amparado  na
Constituição  Federal,  nos  incisos  LIV  e  LV  do  seu  art.  5º,  apresentar  a  CONTRARRAZÃO  ao  RECURSO
ADMINISTRATIVO  impetrado  pela  Licitante  CORE  SERVICE  EVENTOS  EIRELI,  pelos  fatos  e  fundamentos  a
seguir aduzidos.

PRELIMINARMENTE
O certame ora discutido versa sobre Pregão Eletrônico  tendo por objeto escolha da proposta mais vantajosa
para  a  contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviço  de  agenciamento  de  hospedagem  com  pensão
completa, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e entrega de voucher
ou ordens de hospedagem da Universidade Federal do Amazonas  UFAM. 

DOS FUNDAMENTOS
A Licitante, ora Recorrente,  irresignada com a  sua  INABILITAÇÃO, apresentou Recurso Administrativo,  tendo
como mérito a alegação que cumpriu à exigência editalicia notadamente os subitens “8.6.4.3 e 8.6.4.3.1”.
A  Recorrente,  alega  ainda  que  houvera  confusão  por  parte  desta  douta  Comissão  no  julgamento  dos
documentos  enviados,  onde  teria  cumprido  com  as  exigências  editalícias  em  sua  integralidade.  Visto  que,
fundamenta sua imposição que o Item 8.6 é exigência somente para empresas NÃO cadastradas no SICAF.
Adiante, a Recorrente, concorda que o Edital é “ ... por demais claro no item transcrito, entretanto, apesar de
absolutamente regular a exigência contida  fica evidente o equívoco cometido por essa Comissão de Licitação
...”. Concluindo que estão cadastrados no SICAF no nível exigido no item 8.6 do mesmo.
Continua suas alegações informando que os subitens 8.6.4.3 e 8.6.4.3.1 fazem parte do mesmo item 8.6 e que
já  tais  exigências  nestes  subitens  não  se  aplicam  as  empresas  já  cadastradas  no  SICAF  no  nível  exigido,
entendemos  que  DE  FORMA  ALGUMA  PODERÍAMOS  SER  PENALIZADOS/INABILITADOS  por  não  apresentar
justificativas  quanto  aos  índices.  E  que  os  documento  enviados  eram  apenas  “uma  complementação  dos
documentos,  e  não  como  um documento  classificatório  e  /ou  eliminatório,  já  que  o mesmo  não  é  exigência
para nossa empresa, uma vez q estamos cadastrados no SICAF e o próprio edital não exige”.
Sr.  Pregoeiro,  respeitosamente,  vemos  que  a  Recorrente  interpreta  as  condições  editalícias  do  presente
certame  de  forma  equivocada  e  que  de  certa  forma  deixa  a  impressão  de  que  não  participa  de  certames
licitatórios  com  frequência,  visto  que,  os  subitens  questionados  são  condições  de  classificação  e  /  ou
eliminatório em vários processos licitatórios.
Mas  não  vamos  adentrar  nesse  mérito,  visto  que,  o  objeto  do  presente  recurso  é  a  desclassificação  da
Recorrente  por  descumprimento  das  condições  Editalícias,  notadamente  aos  subitens  8.6.4.3  e  8.6.4.3.1,  ou
seja, a Recorrente desrespeitou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
Sr.  Pregoeiro,  estamos  apresentando  nossas  contrarrazões  dentro  do  que  dita  os  ritos  licitatórios, mas  não
iremos  nos  prolongar  com  argumentos  e  fundamentos  jurídicos,  visto  que  é  notório  o  descumprimento  pela
Recorrente dos ditames editalícios especificados anteriormente.
Além  do  que,  Sr.  Pregoeiro,  fezse  toda  a  justificativa  da  desclassificação  da  Recorrente  de  forma
fundamentada e clara,  tendo sido dada publicidade para todos os participantes, através do Chat do portal do
comprasgovernamentais.gov.br, então não há o que ser falar em sentido contrário. Mas cumpre mencionar que
tínhamos  identificado  tal  falha,  quanto  ao  descumprimento  aos  subitens  especificados,  mas  respeitando  os
ditames  licitatórios  aguardamos  o  momento  oportuno  para  apresentar  nossas  alegações,  o  que  não  se  fez
necessário em virtude da desclassificação da Recorrente.
Mas,  Sr.  Pregoeiro,  temos  que mencionar  que  o  princípio  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório  possui
extrema  relevância,  na medida  em que  vincula  não  só  a  Administração,  como  também os  administrados  às
regras nele estipuladas.
Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É
o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis:
Art.  3º  A  licitação  destinase  a  garantir  a  observância  do  princípio  constitucional  da  isonomia,  a  seleção  da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade  administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
[...]
XI  a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do
licitante vencedor; [grifos acrescidos]
Tratase, na verdade, de princípio  inerente a  toda  licitação e que evita não só  futuros descumprimentos das
normas  do  edital,  mas  também  o  descumprimento  de  diversos  outros  princípios  atinentes  ao  certame,  tais
como  o  da  transparência,  da  igualdade,  da  impessoalidade,  da  publicidade,  da  moralidade,  da  probidade
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administrativa e do julgamento objetivo.
O  Edital,  como  de  conhecimento  geral,  é  a  regra  do  certame  e  não  pode  ser  alterado  e  muito  menos
interpretado  de  maneira  a  criar  novas  disposições.  No  caso  ora  discutido,  a  Recorrente  quer  impor  uma
interpretação  alterada  substancialmente  do  que  reza  o  Edital,  com  isso  inviabilizando  a  isonomia  entre  os
participantes.
O  edital  e  seus  anexos  devem  ser  claros  e  coerentes,  conforme  determina  o  art.  40  da  Lei  8666/93,  não
deixando margem  para  dúvidas  ou  interpretações  dos  licitantes.  Não  pode  o  edital  dar margem  a  inúmeras
interpretações. A respeito do assunto, transcrevo lição de Marçal Justen Filho:
“(...)  o  edital  tem  de  ser  claro  e  explícito  acerca  de  todas  as  exigências  necessárias.  Não  é  admissível
transformar a licitação em uma espécie de prova de habilidade, recheada de armadilhas e exigências ocultas.
Não  é  cabível  a  simples  repetição  das  expressões  legislativas,  para  que  o  licitante  descubra  o  que,  no  caso
concreto, a Administração pretende”
Portanto, as razões que apresentamos nesta contrarrazão ao recurso administrativo impetrado, giram em torno
da Recorrente não ter obedecido os critérios exigidos no edital, ou seja, o descumprimento dos subitens 8.6.4.3
e 8.6.4.3.1 do Edital, e neste sentido afrontando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório 
Como se vê, Sr. Pregoeiro, o princípio da vinculação ao  instrumento convocatório, ao mesmo tempo em que
privilegia  a  transparência  do  certame,  garantindo  a  plena  observância  dos  princípios  da  igualdade,
impessoalidade, publicidade, moralidade e probidade administrativa, preceitua que o julgamento das propostas
seja  o  mais  objetivo  possível,  nos  exatos  termos  das  regras  previamente  estipuladas.  Isso  sem  contar  a
necessidade de perpetuação de tal vinculação durante toda a execução do contrato.
Senhor  Pregoeiro,  como  é  de  vosso  conhecimento,  em  se  tratando  de  licitações  é  essencial  evitar
entendimentos  inadequados e diversos, quanto aos  termos do edital e seus anexos, que possam resultar em
propostas  desconformes  com  as  condições  indispensáveis  para  a  Administração,  desnivelando  a  disputa  em
prejuízo à saudável competição e as condições de Isonomia entre os diversos participantes, com a finalidade
de se obter a oferta mais vantajosa.
DO PEDIDO
Por  todo  o  exposto,  requer  de  Vossa  Senhoria  que,  acolhendo  as  contrarrazões  acima  expostas,  indefira  o
pedido  do  Recurso  Administrativo  interposto  pelo  Recorrente,  mantendo  a  decisão  do  Pregão  Eletrônico  nº
009/2017 – FUA, vencido pela empresa OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LIMITADA – ME.
Nestes Termos,
Pede Deferimento,

Manaus, 13 de março de 2017.

OCA Viagens e Turismo da Amazônia Ltda.
Roberto Conhago Tavares  Sócio – Gerente
CPF N.º 026.929.70225 / CI N.º 190.106 SSP/AM
  Fechar


