CONTRARRAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO
À ADCOINTER – Administração de Consórcios Intermunicipais S.A.
Exmo. Pregoeiro e Equipe de Apoio
Edital Pregão Eletrônico nº 03/2020
Processo Administrativo 18/2020
RECICLA.CITY, empresa legalmente constituída, inscrita no CNPJ
sob o nº 07.717.124/0001-31, com sede na Rua Travessão Cavour,
S/N, bairro Capela Nossa Senhora das Dores, na cidade de Flores da
Cunha/RS, através do seu diretor, devidamente habilitado no presente
processo, vem por meio da presente, perante a Ilustre presença de
Vossa Senhoria apresentar
CONTRARRAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO, por conta da
insurgência de empresa vencida contra a habilitação, nos termos que
seguem:
I – DOS FATOS SUBJACENTES
Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional
o, a recorrente veio dele participar com a mais estrita observância das exigências
editalícias.
A douta Comissão de Licitação julgou a subscrevente habilitada,
tendo o concorrente recorrente interposto recurso sob a alegação de que a
mesma não atendeu o disposto no edital, item 3.5, “a” e, por isso, teria
desatendido o disposto no edital.
Ocorre que, essa alegação não se mostra consentânea com as
normas legais aplicáveis à espécie, como adiante ficará demonstrado, tendo sido
acertada a decisão da Comissão de Licitação, conforme se passa a expor.
II – DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO
A Comissão de Licitação ao considerar a recorrida habilitada,
respeitou os princípios e normas legais, haja vista que, conforme documentação
de Habilitação da Recorrida, a mesma está isentada/impossibilitada pelo

próprio CRA/CFA de realizar sua filiação, por conta do Regime Jurídico da
empresa, a qual é constituída como Empresário Individual.
Tal fato foi amplamente comprovado na habilitação da Recorrida,
previamente consultado junto a comissão, conforme notório e também juntado
nos documentos de habilitação.
Senão vejamos:
De acordo com o Item n° 3,5 do Edital, - dispositivo tido como violado
-, a licitante deveria juntar documento de:

Em atenção a essa exigência, a recorrida restou IMPEDIDA de
realizar a filiação, apresentando documento expedido pelo CRA/CFA, nominado
por esta Instituição como sendo um comprovante do cadastro realizado.
Tal documento , compactuando com o decidido pela Comissão de
Licitação, atende ao exigido no Edital, mantendo a integridade do princípio da
isonomia.
De se ver que, a correta exegese do dispositivo sob comento de modo
algum traduz obrigatoriedade de a licitante comprovar algo além do comprovado.
O que o mesmo proclama é a necessidade da situação da licitante junto à
instituição estar regular, o que foi atenddido.

Bem à propósito os ensinamentos de SIDNEY MARTINS que, ao
comentar o art. 29, da Lei n° 8666/93, verbera:
“ O termo regularidade não é sinônimo de inexistência de débitos para
com o Fisco “ Breves Anotações ao Novo Estatuto das Licitações, 3ª edição,
Juruá, p. 55). ”

A finalidade da licitação, como referido é a de viabilizar a escolha da
proposta mais vantajosa, o que deve ser ponderado em contraponto ao rigorismo
exacerbado e preciosismos no julgamento.
No presente caso, há notório conhecimento que a parte recorrente
não atende aos quesitos da licitação, não possuindo sequer licença para
reintegração dos resíduos ao solo.
Não se pode permitir que por EXCESSO DE FORMALIDADE uma
empresa mais qualificada ao cumprimento do objeto seja desclassificada por
mera irregularidade formal, em grave afronta ao princípio da SUPREMACIA DO
INTERESSE PÚBLICO.
Nesse sentido, corrobora a jurisprudência sobre o tema:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PERDA DE OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MERA IRREGULARIDADE FORMAL. DOCUMENTO APRESENTADO SEM
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA. INTERESSE PÚBLICO.
(...). A apresentação de documento sem assinatura do responsável pela
empresa configura mera irregularidade formal, não sendo apto a gerar sua
desclassificação em pregão presencial. O procedimento de licitação, embora
esteja vinculado ao edital de convocação, deve zelar pelo interesse público,
garantindo maior competitividade possível aos concorrentes. Precedentes desta
Corte. Equívoco que poderia ter sido sanado quando da abertura dos envelopes,
uma vez que o representante se fazia presente ao ato e poderia confirmar a
autenticidade do documento por ele apresentado. APELAÇÃO DESPROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJRS, Apelação /
Remessa Necessária 70078093887, Relator(a): Marcelo Bandeira Pereira,
Vigésima Primeira Câmara Cível, Julgado em: 22/08/2018, Publicado em:
29/08/2018)

Afinal, considerando que a finalidade da licitação pública de obtenção
da melhor proposta é atingida com a recorrente, há grave inobservância ao
princípio da RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE com a sua exclusão,
conforme destaca a doutrina:
"Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que se interrelacionam, cuidam da necessidade de o administrador aplicar medidas
adequadas aos objetivos a serem alcançados. De fato, os efeitos e
consequências do ato administrativo adotado devem ser proporcionais ao fim
visado pela Administração, sem trazer prejuízo desnecessário aos direitos dos
indivíduos envolvidos e à coletividade." (SOUSA, Alice Ribeiro de. Processo
Administrativo do concurso público. JHMIZUNO. p. 74)
Portanto, considerando que a empresa tende perfeitamente a
qualificação técnica e dispõe habilitação jurídica conforme os objetivos lançados
no edital, requer o recebimento do presente recurso com a manutenção da
HABILITAÇÃO havida.
Assim sendo, uma vez que a recorrente provou a regularidade de sua
situação providenciaria, é ilegal exigir – como exigiu a Comissão de Licitação -,
a apresentação apenas da Certidão Negativa de Débitos, considerando que este
seja o único documento capaz de demonstrar o cumprimento da exigência.
III - DOS OBJETIVOS DA LICITAÇÃO PÚBLICA
A Licitação pública tem como finalidade atender um INTERESSE
PÚBLICO, de forma que seus critérios devem ser observados por todos os
participantes em estado de IGUALDADE, para que seja possível a obtenção da
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
Portanto, ao deixar de aplicar os dispositivos editalícios em isonomia
entre os competidores há grave afronta a tais princípios, além de ferir o próprio
PRINCÍPIO DA FINALIDADE.
IV - DA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE RECURSO
Na licitação de modalidade pregão, toda e qualquer intenção de
recurso deve ser motivada e indicada na sessão de licitação sob pena de
preclusão do direito de recurso, conforme expressa do Anexo I, do Decreto
3.555/00:

Art. 11. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados
e
observará
as
seguintes
regras:
(...)
XVII - a manifestação da intenção de interpor recurso será feita no
final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os
interessados juntar memoriais no prazo de três dias úteis;
Nesse mesmo sentido, é a redação da Lei nº 10.520:
Art. 4º - A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados
e
observará
as
seguintes
regras:
(...)
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o
prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
Ocorre que tal previsão não se aplica somente do recurso como um
todo, mas de cada um dos motivos específicos. Ou seja, se se pretende recorrer
sobre o documento X da empresa Y, deve constar na intenção de recurso, sob
risco de preclusão, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a intenção
da recorrente se limitou ao item “a” do item 3.5.
O prazo de 3 dias é aberto somente para memoriais, ou seja, para
motivar as razões da intenção de recurso, não sendo permitido trazer novos
argumentos e motivos recursais não registrados em ata, sob pena de quebra ao
contraditório e à ampla defesa.
Assim, considerando que o registro da intenção de recurso não
englobou outras alegações que não ao item “a” do item 3.5, tais argumentos
sequer devem ser considerados, sob pena de ilegalidade.
V - DO PEDIDO CONTRA À HABILITAÇÃO DESTA EMPRESA
Pelo princípio do vínculo ao instrumento convocatório, a Comissão
Julgadora não pode criar novos critérios de julgamento sem observância ao
disposto no edital.

No presente caso, esta empresa atendeu perfeitamente as regras
entabuladas no instrumento convocatório ao apresentar documentação regular
e completa, vejamos.
O edital previu claramente a juntada de comprovante de regularidade
junto ao CRA. Para tanto, esta empresa recorrida apresentou declaração e
Deliberação do mesmo quanto a impossibilidade de vínculo.
Ou seja, tal documento é perfeitamente hábil para comprovar a
qualificação técnica exigida pelo edital, de forma que atende os objetivos
traçados pela Administração Pública.
Portanto, manutenção da habilitação desta empresa recorrida se trata
de clara observância à Legalidade.
VI - DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO RAZOABILIDADE NAS REGRAS DO EDITAL - EXCESSO DE FORMALISMO
A finalidade da licitação, como referido é a de viabilizar a escolha da
proposta mais vantajosa, o que deve ser ponderado em contraponto ao rigorismo
exacerbado e preciosismos no julgamento.
VII - DOS OBJETIVOS DA LICITAÇÃO PÚBLICA
A Licitação pública tem como finalidade atender um INTERESSE
PÚBLICO, de forma que seus critérios devem ser observados por todos os
participantes em estado de IGUALDADE, para que seja possível a obtenção da
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
Portanto, ao deixar de aplicar os dispositivos editalícios em isonomia
entre os competidores há grave afronta a tais princípios, além de ferir o próprio
PRINCÍPIO DA FINALIDADE.
VIII - DO VÍNCULO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
O princípio do vínculo ao instrumento convocatório materializa o
princípio da legalidade no processo licitatório e vem expressamente positivado
na Lei 8.666/93, nos seguintes termos:
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

A observância ao edital efetiva o princípio inscrito dentre os demais
princípios que regem a Administração Pública, disposto no caput do artigo 37 da
Carta Magna:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer do
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência (...).
O princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios, uma
vez que instrui, limita e vincula as atividades administrativas, conforme refere
Hely Lopes Meirelles:
"A legalidade, como princípio de administração (CF, art.37, caput),
significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional,
sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se
pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.
A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao
atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2º
da lei9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a
legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos.
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal.
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o
particular significa ‘poder fazer assim’; para o administrador público significa
‘deve fazer assim’."(in Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 27ª
ed., p. 86),
No mesmo sentido, leciona Diógenes Gasparini:
"O Princípio da legalidade significa estar a Administração Pública, em
toda sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo
afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade do seu autor. Qualquer
ação estatal sem o correspondente calço legal ou que exceda o âmbito
demarcado pela lei, é injurídica e expõe à anulação. Seu campo de ação, como
se vê, é bem menor que o do particular. De fato, este pode fazer tudo que a lei
permite e tudo o que a lei não proíbe; aquela só pode fazer o que a lei autoriza
e, ainda assim, quando e como autoriza. Vale dizer, se a lei nada dispuser, não

pode a Administração Pública agir, salvo em situação excepcional (grande
perturbação da ordem, guerra)" (in GASPARINI, Diógenes, Direito
Administrativo, Ed. Saraiva, SP, 1989, p.06)
Portanto, uma vez demonstrado o descumprimento ao devido
processo legal e ao princípio da legalidade, tem-se por inequívoca a nulidade do
ato administrativo.
IX - DA QUEBRA DA ISONOMIA
Ao pleitear a inabilitação da recorrida, o recorrido , sem qualquer
motivação ou razoabilidade, fere o princípio da isonomia, pois confere tratamento
diferenciado, em prejuízo ao recorrente sem qualquer amparo legal.
Sabidamente, trata-se de preceito basilar e indispensável de todo e
qualquer ato público, conforme leciona Adilson Abreu Dallari:
"O princípio da isonomia é uma decorrência imediata do princípio
republicano, motivo pelo qual o insuperável Geraldo Ataliba, às páginas 133 e
ss. De seu República e Constituição (...), afirmou que ele se irradia sobre todos
os dispositivos constitucionais, afetando tanto a elaboração das leis quanto todos
os atos administrativos: "...Os poderes que de todos recebem devem traduzir-se
em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a
legalidade, se não fosse marcada pela igualdade. A igualdade é, assim, a
primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria
função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo,
republicanamente, decidiu cria. A isonomia há de se expressar, portanto, em
todas as manifestações do Estado..." (in Concurso Público e Constituição.
Coordenador Fabrício Motta. Ed. Fórum, 2005. Pg.92)
Portanto, qualquer ato que venha a comprometer a igualdade entre
os administrados deve ser rechaçado pelo Poder Judiciário - como no presente
caso.
Afinal, trata-se de ato que contraria o próprio princípio da finalidade,
da eficiência e da razoabilidade, pois acaba por reduzir a maior amplitude de
opções a atingir o objetivo público.
A esse propósito, insta trazer à baila a lição do saudoso professor e
magistrado Hely Lopes Meirelles, que assim assevera:

(...) todo ato administrativo, de qualquer autoridade ou Poder, para ser
legítimo e operante, há que ser praticado em conformidade com a norma legal
pertinente (princípio da legalidade),com a moral da instituição (princípio da
moralidade),com a destinação pública própria (princípio da finalidade), com a
divulgação oficial necessária (princípio da publicidade) e com presteza e
rendimento funcional (princípio da eficiência). Faltando, contrariando ou
desviando-se desses princípios básicos, a Administração Pública vicia o ato,
expondo-o a anulação por ela mesma ou pelo Poder Judiciário, se requerida pelo
interessado. (in Direito Administrativo Brasileiro, 34ª Edição, 2008, Editora
Malheiros, São Paulo, pg. 716)
Dito isso, outro deslinde não pode ter o presente caso a não ser a
manutenção do ato administrativo impugnado, para que seja mantida a
habilitação da empresa recorrida.
DOS PEDIDOS
ISTO POSTO, diante da tempestividade destas razões, requer seja
julgada totalmente IMPROCEDENTE o referido recurso, para fins de MANTER
A DECISÃO RECORRIDA.
Nestes termos,
Espera deferimento.
Flores da Cunha, 02 de dezembro de 2020.
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