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ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA DE LICITAÇÃO DA 
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - AM. 

PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021 - CIL/ADS. 

REF. CONTRARRAZÕES AO RECURSO 
ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA 
EMPRESA "F M INDÚSTRIA GRÁFICA E 
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LIDA -GRAFTECH". 

A empresa LORIS COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA E SERVIÇOS 
GRÁFICOS EIRELI - EPP, pessoa jtuidica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
n.° 21.931.42210001-50, estabelecida na Rua 22, n.° 810, Conjunto Castelo Branco, 
Bairro Parque Dez, CEP 69.055-400, por seu representante que a esta subscreve, SR. 
UNIKER DOS SANTOS LORIS, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 
identidade n.° 120108335-7 e inscrito no CPF sob o n.° 959.418.942-87, com mesmo 
endereço profissional, vem respeitosamente na presença de V.Sa., em tempo hábil, com 
fulcro nos ditames da Lei Federal n.° 13303, de 30 de junho de 2016 e no subitem 
1 1.1. 1 do Instrumento Editalicio correspondente ao certame em epigrafe, a fim de 
interpor, 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

movido pela empresa .F M INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁUNAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA - GRAFTECH, assim o fazendo pera4te o SÉ14HQR 
PREGOEIRO F PRESIDENTE DA COMISSÃO f. TERNA UE LICITAÇÕES, na` 
confoiXnidade das raz ue em anexo seguem. Asam, requer; ̀ a Vossa Senhoria, que 
seja $i presente IMPUGNAÇÃO AO RECURSO ADMINISTRATIVO recebida nos 
efei drvoluttvq c ji  vos, haja vista, sua tenzpcav 

i 

UMO DOS FATOS 
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A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTA VEL DO AMAZONAS tomou 
pública a realização de licitação, na modalidade Pregão Presencial n.° 014!2021, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, objetivando a "CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE 
IMPRESSÃO..." conforme especificaçbes estabelecidas no respectivo Edital. A abertura 
da Sessão para entrega dos envelopes com os documentos de habilitação e proposta de 
preços e abertura dos envelopes de habilitação foi designada para ser realizada no dia 03 
de dezembro dc 2021, tendo a sessão sido conduzida pela Comissão Interna de 
Licitado. Procedeu-se inicialmente o credenciamento dos representantes das empresas 
interessadas, tendo sido credenciados os representantes das empresas RECORRIDAS, 
devidamente identificadas na Ata da sessão. Em seguida iniciou o procedimento de 
rubricar os envelopes de habilitação e Proposta protocolados pelas empresas 
participantes. Posteriormente deu-se a abertura e exame dos envelopes contendo os 
documentos de habilitado, e, após apreciação dos documentos pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação, a empresas RECORRIDAS foram habilitadas, 
vindo, posteriormente a apresentar o menor preço para o Lote 01 e 03. 

A GRAFTECH fora classificada para a fase de oferta de lances referentes ao Lote 03 
junto com as Empresas LORIS COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA E 
SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - EPP e MET INDÚSTRIA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA e disputou arduamente a concorrência pelo menor 
preço ofertado ao lote, não alcançando o êxito pretendido. 

Inconformada pela frustrada tentativa de ofertar o melhor preço para o Lote em disputa, 
a Recorrente, numa atitude de desespero e descontentamento com o resultado do 
Certame, manifestou a intartdo de recurso e, tempestivamente, apresentou as 
icspectivas razões de recurso, oportunidade na qual alegou desalinho entre o 
instrumento de credenciamento apresentado pela Representante da Empresa Lóris a 
CIUADS e a exigência editalicia. 

Segundo o Recorrente as Empresas Recorridas aizsmaram a ATA de credenciamento, 
contramando a proibição registrada que os impediu de promover as assinaturas até que 
fosse saneada a pendência. 

Alega tarnbcrn que a decisão do Pregoeiro de considerar as supostas 
inconsistencias e ©u erros sanáveis, não comprometendo a panici ç das Recorridas 
no Certame E equivocada c, absurdamente, insinclp da prát c /dc 4rnluio entre às 
Recorridas,quC sie apresci taram de forma ambígua ou, no mini . .não ncebivel, com 
a coni tcia da CILfADS. 

Dot iulgador, sai infundadaŝ 
as colocaç?bes da empresa FTECH, tem razão dos 

expostos a seguir, para a0 17á(A} -t erer. 

L1 - DOS FUNDAMENTOS 
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Após analise das propostas das licitantes credenciadas e superada a fase de lances, foi 
declarada a empresa LORIS COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA E 
SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - EPP, aceita e habilitada para fornecer o Lote 03 do 
presente certame. Inconformada pelo simples fato de não ter se sagrado vencedora, uma 
vez que apresentou preço superior ao da proposta ofertada, a licitante F M INDÚSTRIA 
GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LIDA -GRAFTECH 
interpôs Recurso Administrativo, alegando que a decisão do limo. Pregoeiro, correta, 
vale desde já enfatizar, feriu direitos seus. 

Nas razões de recurso foram apontadas inconsistências formais consubstanciadas na 
evidência de impropriedade quanto ao credenciamento e proposta das empresas LORIS 
COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI — EPP 
e MAURÍCIO S LIMA. Segundo a recorrente a contatação de tais vícios são condição 
de desclassificação das Empresas vencedoras o que a beneficiaria para um.a posterior 
contratação. 

A Recorrente manifesta seu inconformismo com o suposto desprezo ao mínimo de 
formalismo necessário para a celebração do procedimento licitatór o pois entende que 
poderia ser contemplada vencedora com a proposta mais vantajosa porém fora 
prejudicada em face da participação de Empresas que se apresentaram de forma 
ambígua ou no mínimo de forma não concebível. 

Alegadas foram pela GRAFTECH supostas inobservãncias -de determinados itens 

técnicos do Edital de Convocação que, como se comprovou em fase de análise das 

propostas, foi plenamente atendido pela LORIS COMERCIO E ARTIGOS. Mesmo 
assim, apenas e somente pelo dever de oficio, uma vez que não resta e não restou dúvida 
ao limo. Pregoeiro acerca do integral cumprimento das disposições edital cias, cumpre-
nos apontar as inconsistências da citada peça recursal. 

A) Inobservância dos liens 4.1.2 e 4.2 do Edital pela obrigatoriedade de 

apresentação de Procuração, o que diverge da forma oposta pelos Recorridos que 
apresentaram Termo de Credenelamento. 

Não merece prosperar a arguição ventilada haja vista que, a disFussão acerco da 

ausência de imtrwnento de mandato atrihumdo ,.,podar.. aos reprc~tntantes das 
Empresas Rh( 'ORRIDAS fora sanada ainda na fase de credenciamgiu pois o "lçrmo dc 
Credencratnentu apresentado por elas .. documento substiti ivo\ da Procuração 
consoante e\p& o modelo constante no ANEXO 11 do presente'Edita Além disso, o 
docuiuuuo de rrcdcneiamento impugnado prevê a outorga de to}~os os poderes inerentes 
aos s:o` cie rcpresentaçio praticados em processo bcitatóto, inexisi~ndo qualquer 
;rnpn>pricd:sde que c rtha a macular a autorização para exercido \do direito 
ripresezta o no certame tin comenta. Logo e leviano c umprudcntC usar, deasc 
argumentei para forçomente pugnar p  .li n  . dcscredci~cuuncmo .dos- .r ésentantes 
embaadc, nessas ponderações. 
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Vale ressaltar que, caso o entendimento da Comissão fosse pelo descredenciamento dos 
Recorridos, o item 4.2 é inequívoco ao assegurar o direito de participação do Licitante 
no Certame ainda que não apresentasse ou não promovesse as correções sugeridas nos 
documentos de credenciamento do seu representante legal. 

B) Após a anfilise da Proposta de preços, realizadas pela Comissão, foram 
constatadas Inconsistências no tangente a dados cadastrais da Empresa 
MAURÍCIO S LIMA, contudo o Limo Pregoeiro as considerou sanAiveis, não 
comprometendo a participação das Empresas no Certame. 

Ora, erro formal é aquele que, por si só, não interfere no andamento ou no resultado do 
certame. Ou seja, é aquele que não atenta contra a competitividade da licitação (não 
causa prejuízo às demais participantes) ou interfere nas atividades e/ou decisões da 
Comissão. São as pequenas inconsistências que, seja pela sua extensão ou pelo contexto 
do seu cometimento, não prejudicam a análise da Comissão sobre o preenchimento dos 
requisitos exigidos no edital pelas licitantes. Em outras palavras, não é que a licitante 
não preenche determinado requisitos exigido pelo edital, ela somente cometeu um 
equivoco formal ao intentar demonstrar que preenchia. 

Desse modo, considera-se que a desobediência de natureza eminentemente formal ao 
que preleciona o edital não deve dar causa a inabilitação da licitante ou desclassificação 
da sua proposta. É que, por mais que sobre os procedimentos licitatórios vigore o 
princípio da vinculação ao edital, é certo que o direito é mais amplo e que a incidência 
desse preceito deve articular-se com outros ̀  igualmente importantes, tais como os 
primados da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Não é razoável que o mero cometimento de erro formal, que em nada repercute no 
resultado do certame, justifique a eliminação da licitante. É daí que, como contraponto a 
ideia de obrigação à vinculação ao instrumento convocatório, igualmente aplica-se 
sobre às licitações públicas a "vedação ao formalismo exacerbado;". Desta feita, 
vislumbra-se que o Limo Pregoeiro utilizou das ptnnogativas legais que lhes são 
asseguradas para pnvilegiar a ampla competitividade e alcrittçar a r)telhor oferta de 

Per• 

C) A Proposta de Preços da empresa MAURÍCIO S LIStA apresentava o 
cabeçalho da empresa LORIS COMÉRCIO E AR'i'ICOS, ou seja, a parte de cima 
tem a apresentação de uma empresa e proposta apresentada por outra, o que 
induz a evidência de conluI .'" 

('abe elucidar a falàcia citada pela GRAF 1'ECH qo citar "erro totmal". Pois é 
'lato, uartspttrente e principalmente id©tïpa para qualque' profissional 

do e com o mini iiõ de e~paçidadc técnica que s'ç ju}~gue a pleiteais na execução" 
rrsta4i! de ,eriço desse objeto qur se trat&de ppiuha do ticitat eóm fins 

totalincntuem tumultuara contratação da empresaRFC' 1RIRA. 
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Contudo, antes de adentrar no mérito é oportuno reiterar os esclarecimentos prestados a 
Comissão no momento da realização do Certame para justificar a coincidência das 
informações relacionadas a Empresa LORIS na proposta de preço da Empresa 
MAU RICIO S LIMA. 

Pois bem, ambas as Empresas são exploradoras da atividade empresarial a qual a 
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS 
pretende contratar por imperiosa necessidade no desempenho de suas funções 
institucionais. Além disso, coincidentemente a incumbência da gestão contábil das 
empresas compete ao mesmo profissional (Contador) que, inclusive, possui outras 
empresas como similaridade de atividade comercial. Deveras, ele é responsável por 
certificar o cumprimento das legislações e controlar a movimentação financeira, 
verificando o quanto o negócio arrecadou, gastou e lucrou, ou seja, além de auxiliar nas 
atividades burocráticas, esse profissional também ajuda os empreendedores na tomada 
de decisão haja vista sua capacidade para prestar consultorias para o desenvolvimento e 
crescimento do negócio. 

Nessa toada, o Contador tem cargo operacional e posição estratégica na empresa na 

medida que dispõe de dados sobre os recursos financeiros, patrimoniais e econômicos 

do negócio em mãos, pois é capaz de organizá-los e transforniá ios em informações 
valiosas para a tomada de decisão na empresa, mormente no estudo de controle 
financeiro para definição dos preços que comporão as propostas a serem ofertadas em 
processos licitatórios e, nesse processo de elaboração, de fato, houve equivoco na 

elaboração da proposta da Empresa MAURICIO S LIMA, todavia, mesma não fora, 

sequer, concorrente na fase de lances do lote 03, razão pela qual não há relação de causa 
e efeito dela com a impugnação proposta pela RECORRENTE. 

No mais, as coincidências terminam aí e, no tangente a documentação de proposta de 
preços e habilitação apresentada pela EMPRESA LORIS, não há vício ou 
impropriedade que obste a sua legitimidade e, consequentemente, gera a sua 
desclassificação do certame em comenta. 

Vencido isto, a acusação de prática de conluio entre as Empresas RECORRIDAS é 
desprovida de suslentaçëo (ática e jurídica alem de representar ref~xos do desespero 

que acometeu a RECORRENTE face a não 3 it ção do resultado do certame onde, 
apesar dto esftnços empreendidos, não conseguiu ofertar o melhor preço. 

A apreyentuç:lo dc propostas em conluio (ou a conc.ertação de propostas) ocorre quando 
os prbpQneMos un vez de competirem, como una de se espeijar, conspiram 

secrut~rfrent pwa aumentar os preços ou baixar a qualidade dos bens 4 serviços para 
co reli que desejei» .a4quinr produtos ou sen ços por meio e concursos 
hei leilões. Os or anismós` e nvados`coftam muitas vCZes ~c srr úm S páblicº p 
çïrocesso . s l arsnie'teilòes tome 4ev -parireatiryc., w s ne iu o Preços baixos 
elo fores produtos são desejáveis porque ~itetfl que o~ recut çs sejam 

ou liberados 'ara serem urdi , _ •s na a uisi''à{a dc outros bens ou 

ta 

U e 
omt 
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serviços. Ora, em nenhum momento do Certame houve competição entre as Empresas 
RECORRIDAS haja vista que a MAURICIO S LIMA nem se classificou para o Lote 03 
e a LORIS disputou com a GRAFTECH ofertando sucessivos lances em disputa 
conseguindo, em fim, apresentar o melhor preço. 

O processo competitivo atingiu preços mais baixos justamente pelo fato das Empresas 
competirem genuinamente, estabelecendo os seus termos e eondìçães de forma honesta 
e independente e não se vislumbra prática que obstasse a contratação pública. 

As conspirações entre licitantes podem assumir diversas formas, sendo que qualquer 
delas impede os esforços dos responsáveis pelas aquisições - frequentemente governos 
locais e nacionais — de obterem produtos e serviços ao mais baixo preço possível. Porém 
nenhuma delas se encaixa no certame em comenta. 

inexiste qualquer elemento ou informação que se convole em prova cabal nos autos para 
corroborar a conspiração de conceatação de propostas seja consistente no aumento do 
valor da proposta vencedora e, consequentemente, do lucro dos proponentes escolhidos, 
seja na elevação proposital dos preços, seja pela abstenção de opor concorrência, seja na 
combinação prévia da proposta vencedora. Para conseguirem implementar um acordo 
de conluio, as empresas têm de definir um plano de ação comum para o implementar, 
vigiar se outras empresas estão a cumpri-lo, e estabelecer uma tìirma de punir as 
empresas que não o acatem. Apesar de o conluio entre concorrentes poder ocorrer em 
qualquer setor econômico, em alguns setores a probabilidade de tal vir a ocorrer é 
maior, tendo em conta as características especificas dos setores ou produtos envolvidos. 
Estas características podem favorecer os esforços das empresas em efetue propostas 
concertadas. 

Pelo exposto, não é possível' correlacionar um erro formal na elaboração da proposta 
ofertada por Empresa diversa da lide, em Lote distinto do objetivado, que ainda assim, 
pode ser perfeitamente sanável com a apresentação da proposta reformulada o que não é 
o caso, como indicador de`' concertação de propostas, cuja abrangência e muito mais 
significativa haja vista que está atrelada a outros fatores relevantes que carecem estar 
igualmente presentes e alinhados. 

Vale ressaltar que as Empresas RECORRIDASpossuem CNPJ 44Muitos, Contratos 
Sociais ipdopendentes e seus souos'proprietanos são sujeitos diI rentes que não 
possuenk segtler grau de parentesco. Aléns dissq, possuem gestã o udministrativa, 
tinanreira, contahd, patnmomal c operacional própria de suas advida s empresariais, 
não hdvesrdu sequer indícios de sociedade compartilha ou conluio entra elas quanto a 

p çao no certame. 

de~tacar que o prucedutrentu licitatório tem mØ principio 
lteressé publico, mcxliante a contratayào da _propds~tt mais vanta`'-, 'ara a ,  . ~ . . _ _  _. . . 

adminl~o, com obsenancta nos pnncipios~~d ~ aa álidacTc, áa mo ,idade, da 
ttr~idade, da isonomia, da razoabïlidade, da cconomicidadc, detilré., outros. 

21.931.422 0001-50 Q Ioriscs@outiook.com Q 55 (92) 98 1 78-001 9 

1 t - Con', Castelo Bronco - Porque Dez - CEP: ó9t55-400 



URIS 
COMÉRCIO Cr SERVIÇOS 

plenamente atendidos pela Empresa LORIS. Ora, tendo a Recorrida, apresentado 
especificações técnicas com as devidas comprovações de documentação e em 
conformidade as exigências editalicias, não é razoável, que a empresa Recorrente se 
socorra em fundamentos estapafúrdios e sem base para simplesmente tumultuar o 
processo, ficando muito claras suas intenções, sendo que tal pleito não pode ter êxito. A 
proposta apresentada pela Recorrida comprova o pleno atendimento, como já dito, das 
disposições editalicias. Ou seja, a decisão em questão não deixou de observar os 
principios licitatórios da raroabilidade e da não restrição ao caráter competitivo da 
licitação, claramente contemplados na Lei 13303/2016. Ainda assim, caso houvesse 
dúvida acerca das informações prestadas pela Recorrida, poderia esta D. Comissão 
proceder ás diligências necessárias que confirmariam o atendimento das disposições 
citadas. Cumpre destacar que tal providência em nada fere a vinculação ao instrumento 
convocatório e a necessidade de seu atendimento, tempestivamente, por todas as 
licitantes, desde que, é claro novos documentos não sejam apresentados. No caso em 
tela, apenas comprovações de informações já trazidas e já em poder desta D. Comissão 
é que haveria. Portanto a Recorrida atendeu, perfeitamente, o que requerido era no 
instrumento convocatório. 

Pelo aludido, o Recurso interposto pela licitante GRAFTECH pretende demonstrar a 
ocorrência de descumprimento da Lei e afronta aos princípios administrativos, quando, 
de fato, o que se verifica foi exatamente o contrário, considerando que o Presidente da 
CPL com o auxilio da Comissão de Licitação, se baseou nas regras do instrumento 
convocatório e Legislações correlatas, para a condução dos procedimentos relacionados 
ao certame em referência. 

111 - DA CONCLUSÃO 

Acatar os fundamentos da empresa GRAFTECH seria uma ficção, "que em nada 
contribui para a obtenção da proposta mais vantajosa. Verifica-se a precisão da decisão 
desta D. Comissão. Du ida não resta de que uma medida c  'no o Recurso 
Administrativo interposto é de caráter .inteiramente protelatório, apenas revela um 
latente inconkrm.mo que carece de toda e qualquer razoabilidade que o-fuadaitawtte 
Tem coma unico objetivo dificultar e retardara continuidade dos atos administrativos 
relativos itro certame liutatóno, sem que rchrc',cute qualquer otrmpromisso corno 
interessa 

público 

cm questão.

1V -Do

laro troto, a empresa LOR1S 
4FRVlÇOS GTtÁ' 

O DE AItT/GOS E PA 
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Que seja indeferido o pedido contido no Recurso Administrativo interposto pela 

GRAFTECH, no que tange à correta classificação da empresa recorrida ora peticionaria 

como vencedora para fornecimento do Lote 03, por total carencia de fundamentação 
legal, sendo mantida a decisão corretamente proferida e impropriamente questionada 
por esta última; ou II. caso V.Sa. não entenda desta forma, que a presente Impugnação 
seja submetida à autoridade superior para revisão. 

DIANTE DO EXPOSTO, requer se digne esta CIUADS em receber as contrarrazões 
tempestivamente manifestadas ao recurso administrativo movido pela empresa 

GRAFTECH, determinando o seu imediato processamento para, ao final, acolhendo as 
contrarrazões supra, manter o resultado já apresentado em sua ata final, por ser dc 

direito e perfazer JUSTIÇA! 

Espera provimento. 

Manaus-AM. 22 de Dezembro de 2021. 

111.931.422/0001-5
LOR~ COI f IC10 DE ART1GO DE PAPELA 

E SERVIÇOS GRÁFICOS LIDA 
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