
CONTRA RAZÃO : 

 

ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO OLDESÍRIO LEMOS DE CASTRO E COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2017 
Processo EBC nº003056/2015 
 
A Empresa JRS DE AQUINO –ME , qualificada no presente procedimento licitatório, vem 
à presença de V. Senhoria, apresentar CONTRA RAZÕES ao Recurso Administrativo 
impetrado pela empresa Niely da Costa Oliveira-EPP, em face das razões abaixo 
expostas, requerendo já de imediato a improcedência do pedido pelos fatos e 
fundamentos a seguir arguidos: 

 
DA TEMPESTIVIDADE 
 
O prazo para encerramento das contra razões encerra-se em 17 de Maio do corrente 
ano, portanto, tempestivo o presente. 
 
DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS 
 
1-DOS FATOS 
 
a) A Recorrida não deixou de cumprir quaisquer itens elencados pelo Recorrente, nem 
mesmo de acompanhar o certame eletronicamente. 

 
O que tenta, com a máxima vênia, o Recorrente é protelar e tentar enganar com 
equivocadas alegações a Comissão Permanente de Licitação. 
Vejamos: 
 
Conforme o próprio recorrente alega, no item 6.5: “ Após o encerramento da etapa de 
lances, o Licitante detentor do menor valor, deverá encaminhar num prazo máximo de 
até 01h30 min. (uma hora e trinta minutos), por meio eletrônico (Sistema 
Comprasnet), após autorização do Pregoeiro, proposta de preços a t u a l i z a d a, 
contendo as especificações detalhadas dos serviços ofertados, com o valor mensal por 
item, o valor total anual por item e o valor total global anual do lote, conforme modelo 

de proposta de cotação de preços, constante no Encarte E do Termo de Referência, 
acompanhada da planilha de custos e de formação de preços, de acordo com o modelo 
constante no Encarte G do Termo de Referência.”, a licitante tem 01h30 para enviar a 
proposta atualizada e os documentos de habilitação. 
 
Engana-se quando alega que a Licitante vencedora apresentou a proposta pura e 
simples. Se verificar os documentos anexados, existe a proposta, assim como a 
planilha de custos e formação dos preços, inclusive nos mesmos moldes do encarte G 
do Edital. Em nenhum momento exigiu-se apresentar planilha da maneira que o 
Recorrente quer. Verifica-se que é um desejo e não um requisito tal planilha que cita 
em seu recurso. Se no Edital, o qual disponibilizou modelo, o Licitante cumpriu 
literalmente, atendeu as especificações do termo de Referência, não há que se falar 

em descumprimento, portanto, improcedente e sem qualquer embasamento tal 
alegativa. 
 
Quanto a alegativa de que a proposta apresentada esta claramente em desacordo com 
os propostos em Medições e Pagamentos, também não merece prosperar êxito, pois 
não apontou e nem elencou o que está em desacordo, e não cabe aqui ficarmos 
questionando infundadas alegações, tendo como texto de seu recurso uma cópia das 
claúsulas do Edital, apenas. 
 
Quanto as alegativas dos itens 2º e 3º, também infundadas, pois não elencou quais 
documentos não foram apresentados de forma inconsistente. Alegações genéricas e 
não fundamentadas, não podem ser motivação de recurso. 

 
Ademais, o preço da Licitante vencedora foi de R$ 222.995,00, e o pregoeiro usando 
de sua prerrogativa legal, solicitou um desconto, o qual foi atendido pela Licitante para 
R$222.000,00. 
 
Transcrevo parte da Ata: 
 
“Pregoeiro 09/05/2017 



09:08:27 
 
Para J R S DE AQUINO ME  Ok, agrademos a oferta. Lembramos que ao enviar a 
proposta definitiva e respectiva planilha as mesmas deverão ser adequadas ao valor 
ora proposto  
 
01.185.541/0001-02 
09/05/2017 

09:09:48 
ok 
 
Sistema09/05/2017 
09:11:56 
Senhor fornecedor J R S DE AQUINO  ME, CNPJ/CPF: 01.185.541/0001-02, o prazo 
para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.” 
 
O prazo para envio dos valores acordados, como pelo chat não se abriu para envio do 
anexo de 1h30 previstos no edital por erro do sistema, a Licitante de imediato 
encaminhou via e-mail, conforme abaixo. Note que o Pregoeiro fala "ao enviar", e não 
solicitou o envio via chat, ou seja, nem assim, incorreu a presente Licitante em 

desobediência ou não atendimento ao chamado. 
 
A proposta adequada, após habilitada como a foi, não enseja o pedido do tal recurso, 
uma vez que, deve a Licitante vencedora encaminhar em meio físico em original, pois 
apenas correção do valor acordado.  
 
Poderia anexar mais de 1.000 julgados em que o simples fato dos valores estarem em 
desconformidade por erro de digitação, não enseja inabilitação, mas nem este foi o 
caso. 
 
A proposta inicial final foi devidamente enviada assim como os demais documentos e 

habilitados, pois estavam completos e não haviam quaisquer erros. Ratificando 
novamente, a adequação de valores finais em acordo, não enseja inabilitação, ainda 
mais por falha do sistema e não da Licitante. 
 
Só ocorreria tal fato, e caso a Licitante não atendesse, quando da solicitação do 
pregoeiro. Fato que não ocorreu, conforme ata. Acordaram o valor, e depois de menos 
de 03 (três) minutos, o pregoeiro encerrou equivocadamente o prazo para anexar, 
encerrou chate não abriu link para fazê-lo. 
 
Mesmo assim, a Licitante, enviou via e-mail, conforme preceitua o Edital e a única 
maneira após o ocorrido de se comunicar, não esquivando-se de suas obrigações, pelo 
contrário. 

 
ABAIXO TRANSCRIÇÃO DO E-MAIL, QUE PODERÁ SER CONFIRMADO PELA COMISSÃO, 
UMA VEZ QUE, NÃO HÁ COMO ANEXAR DOCUMENTO NAS COTRA-RAZÕES. 
 
"ter 09/05/2017 09:32 
cristina.tobji@jree.com.br 
 
PREGÃO 09/2017 MANUTENÇÃO GRUPO GERADORES 
Para Comissao Permanente Licitacao' 
Cccristina.tobji@jree.com.br 
 
Prezados, 

 
Encaminho a proposta atualizada com novo valor, uma que vez, no chat não foi aberto 
para o licitante  anexar. 
 
(021)98878-0670 
CristinaTobji" 
 
Não se pode nem considerar erro de preenchimento ou proposta com valor diverso, 
mas caso subentendam desta forma, veja algumas decisões que comprovam as 
alegativas da Licitante e a improcedência e falta de fundamentação das razões 
recursais do ora Recorrente. 

“Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui 

mailto:cristina.tobji@jree.com.br
mailto:Cccristina.tobji@jree.com.br


motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser 
ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – 
Plenário)..”” 
 
A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das 
licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo 
a Administração contratantes realizar diligências junto às licitantes para a devida 
correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão 

2.546/2015 Plenário).. 
 
Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações que possam 
ser supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, 
desde que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os 
participantes.(Acórdão2873/2014–Plenário)” 
 
Portanto, se não houve erro formal por parte da Licitante, se anexou e apresentou 
todos os documentos para habilitação, se foram estes documentos analisados e 
habilitados, não há que se falar em descumprimento. Ainda assim, aguarda nova 
solicitação do pregoeiro, caso ache necessário, para anexar via chat a proposta com os 
valores revisados e adequados ao acordo final, ou o Pregoeiro anexe a proposta 

devidamente adequada ao valor acordado que recebeu via e-mail. 
 
Se este recurso apenas é para protelar pois sem embasamento qualquer legal, se não 
apontados que sejam vícios, defeitos, descumprimentos, não há que se falar nem em 
conhecimento do recurso. 
 
Requer por fim a improcedência em sua totalidade do recurso impetrado pelo ora 
Recorrente, adjudicando à Recorrida o Objeto Licitado até seus ulteriores termos. 
Espera-se Justiça. 
Pede Deferimento. 
Rio de Janeiro,15 de Maio de 2017 

JOSÉ ROBERTO SANTOS DE AQUINO 
CPF. 559.050.131-87 - PROPRIETÁRIO 

 


