
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

CONTRA RAZÃO :

ILUSTRÍSSIMO  SENHOR  PREGOEIRO  OFICIAL  DO  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  01/2017  DO  CONSELHO
FEDERAL DE ECONOMIA (COFECON)

Pregão Eletrônico nº 01/2017

FACTO TURISMO – EIRELI - ME, já anteriormente qualificada, vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Senhoria, na forma do art. 4º, XVIII, da Lei nº 10.520/2002, e do item 11.2.3 do Edital, apresentar
CONTRARRAZÕES
ao recurso interposto pela licitante L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA., o que faz com arrimo nos argumentos
de fato e de direito que passa a expor.

I. RESENHA DO CERTAME

1.  Está  em  apreço  o  Pregão  Eletrônico  nº  01/2017,  que  tem  por  objeto  “a  contratação  de  empresa
especializada  na  prestação de  serviços  continuados  de  pesquisa  de  preço,  reserva  emissão,  marcação,
cancelamento remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais  e internacionais, bem
como, passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e colaboradores eventuais do Conselho
Federal de Economia-COFECON, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e
seus anexos” (item 1.1).
2. Interessada em adjudicar o objeto licitado, a Recorrida apresentou, nos termos do edital, lance de R$
0,0001, o qual  foi  aceito e se sagrou vencedora. Chamada a apresentar a documentação de habilitação,
também o fez, sendo julgada devidamente habilitada.
3. Contrariada, a Recorrente IDEIAS TURISMO LTDA - ME interpôs recurso requerendo a desclassificação da
proposta  da  Recorrida  FACTO  TURISMO  –  EIRELI  -  ME.  Argumentou  que  a  licitante  estaria  em
desconformidade  com  a  resposta  ao  pedido  de  esclarecimentos  feito  em  26/01/2017,  em  que  foi
questionado:
“Será aceito valor de R$ 0,0001 para a taxa de agenciamento? Ou serão aceitas somente até duas casas
decimais, exemplo R$ 0,01?”
4. A resposta do pregoeiro a tal pedido foi:
“Apenas duas casas decimais”.
5. Os argumentos, todavia, não procedem. A proposta ofertada pela Recorrida está em pleno acordo com as
regras  do edital  e  com  a  resposta  ao  pedido  de  esclarecimentos,  não se  verificando as  contrariedades
alegadas. O equívoco de interpretação, aqui, não é nem  da Recorrida nem do Ilmo. Sr. Pregoeiro;  a má
compreensão da resposta obtida após o esclarecimento parte da própria Recorrente.

II. RAZÕES PARA O DEESPROVIMENTO DO RECURSO
II.1. Do equívoco da interpretação cometido pela Recorrente

6. A Recorrente claramente apresentou, nas razões para o recurso, entendimento equivocado em relação à
resposta  ao pedido de esclarecimentos. O equívoco,  que  já  foi  diagnosticado pelo  próprio pregoeiro no
momento da resposta à intenção de recurso, consiste na interpretação do esclarecimento como se fosse
uma resposta para aclarar o número de casas decimais aceita pelo ComprasGovernamentais, quando, na
realidade, o que foi perguntado (e respondido) foi o número de casas decimais do valor que seria admitido
pelo órgão.
Intenção de Recurso e resposta à LA Viagens:
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
04.613.668/0001-65 31/01/2017 11:18 31/01/2017 12:12 Aceito
Motivo Intenção:A L A Viagens e Turismo Ltda vem, por sua advogada infrafirmada, apresentar intenção de
recurso, uma vez que na resposta ao pedido de esclarecimento , foi informado que seria aceito 2 ( duas )
casas decimais e não 4 ( quatro )
Motivo  Aceite  ou  Recusa:Os  questionamentos  se  refere  ao  valor  com  as  casas  decimais  que  o  Órgão
ACEITARÁ  na  proposta  e  não qual  a  formatação dos  valores  usada  pelo  compras  govermanentais.  Sua
pergunta deveria ser assim: "Qual a formatação dos valores aceita pelo ComprasGovernamentais, com duas
ou quatro casas decimais?"

7.  Ora,  uma  coisa  é  a  formatação  de  valores  usada  pelo  ComprasGovernamentais,  que  permite  aos
licitantes  postar  propostas  com  até  quatro  casas  decimais.  Outra  coisa,  referida  na  manifestação  do
pregoeiro em  resposta  ao  pedido  de  esclarecimentos,  é  quanto  dessas  casas  decimais  será  levado em
consideração pela administração. Não há qualquer antagonismo na diferença: qualquer licitante pode fazer
proposta válida e aceita pelo sistema, sabendo que apenas as duas primeiras casas decimais serão lidas
pelo pregoeiro.
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8. Soma-se a isso o fato de outras seis agências concorrentes terem interpretado a resposta ao pedido de
esclarecimentos da mesma maneira que a Recorrida, o que evidencia o erro ocorrido na interpretação feita
pela Recorrente.
9.  Resta  claro,  portanto,  que  o  argumento  da  Recorrente  em  relação  à  suposta  desconformidade  da
Recorrida com a resposta ao pedido de esclarecimentos não tem procedência.

II.2. Da inaplicabilidade dos argumentos levantados pela Recorrente

10.  É  completamente descabida a alegação do Recorrente  de que teria  havido violação ao princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.
11.  O  argumento  trazido  pela  Recorrente  de  que  os  esclarecimentos  solicitados  pelos  interessados
apresentam cunho vinculante para a administração é correto, porém, a resposta obtida no caso concreto, se
interpretada  de  maneira  adequada,  não  constitui,  de  maneira  nenhuma,  impedimento  a  qualquer  das
concorrentes apresentar proposta de R$ 0,0001, portanto, não houve violação ao edital.
12.  Assim,  não  ocorreu,  em  nenhum  momento,  mudança  de  interpretação  do  edital  por  parte  da
administração, e nem redução de exigências aos concorrentes durante o certame.
13. Uma simples falha de interpretação da resposta ao pedido de esclarecimentos por parte da Recorrente
não configura motivo para a desclassificação da proposta vencedora.
14. Quanto à alegação de que houve mudança de interpretação sobre a regra guia de inclusão de casas
decimais,  não  é  necessário  muito  esforço  para  desconstruí-la,  uma  vez  que  não  ocorreu,  em  nenhum
momento, mudança de critério por parte da comissão de licitação. O que aconteceu  foi  um equívoco de
interpretação por parte da Recorrente, que insiste em não reconhecê-lo e tenta atribuir a falha à proposta
vencedora e à administração.
15. Por fim, cabe destacar que a administração nunca se afastou do estabelecido. Os limites impostos pelo
edital nunca foram ultrapassados. Dessa forma, inexiste injustiça no presente caso, e como o equívoco da
Recorrente  não configura  motivo  para  a  desclassificação da proposta  vencedora,  o  recurso apresentado
carece de fundamentos para que seja provido.

III. DOS PEDIDOS

16.  Diante  do  exposto,  REQUER  o  recebimento  destas  contrarrazões  e,  à  vista  dos  fundamentos  aqui
expostos  e  da  juridicidade  da  decisão  atacada,  seja  negado  provimento  ao  recurso  manejado  pela
Recorrente.

São os termos em que pede e espera deferimento.
Santos/SP, 08 de fevereiro de 2017.

FACTO TURISMO – EIRELI - ME

Fechar
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