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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - AM. 

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

A empresa MAURICIO S LIMA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 29.080.961/0001-35, com estabelecimento domiciliado à Rua Visconde de Porto 
Alegre, n.º 719, Centro, CEP 69.010-125, por seu Proprietário Sr. Mauricio Souza Lima, 
vem respeitosamente perante esta Colenda Comissão de Licitação, em face do RECURSO 
ADMINISTRATIVO interposto pela empresa F M INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - GRAFTECH, com fulcro nos ditames da Lei Federal 
n.º 13303/2016, apresentar as respectivas CONTRARRAZÕES, amparada nas razões de fato 
e de direito a seguir descritas: 

1 - DA TEMPESTIVIDADE 

Antes de adentrar no mérito do litígio vale destacar que a manifestação petitória fora 
apresentada ainda na vigência do prazo legal e edìtalício, pois, a CONTRARRAZOANTE foi 
notificada da impugnação apresentada pela CONTRARRAZOADA no dia 20/12/2021 
através de email encaminhado pela Colenda Comissão e, tendo o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para contrarrazoar o referido recurso, ou seja, a contrarrazão ora apresentada está em 
consonância com as disposições legais, razão pela qual deve ser recebida para surtir seus 
efeitos ulteriores. 

2 — DA SINOPSE FÁTICA 

0 Pregão Presencial n. 014/2021 foi promovido pela Agência de Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas, para registrar Ata de Preços almejando uma futura contratação 
de serviços gráficos de impressão. 

0 certame iniciou no dia 03 de dezembro de 2021 e, após as fases de credenciamento, 
habilitação e proposta, sagrou-se vencedora no LOTE 01 não se classificando para a fase de 
lance dos demais LOTES em razão dos preços propostos superiores aos dos demais 
licitantes. 

End.: Rua Visconde de Porto Alegre, n° 719 - Centro, CEP: 69010-125 

FONE: 99160-2193 198196-4727 



MAURICIO S.LIMA - ME 

C N PJ : 29,080.961/0001-35 

Surpreendentemente o peticionário fora notificado para se manifestar em impugnação 
relacionada ao resultado do LOTE 03, o qual, conforme já mencionado acima, nem 
participou da competição de preços na fase de lances. Contudo, foi citado com sujeito 
integrante de um suposto conluio de Empresas com a intenção de fraudar o certame cuja 
intenção é obter a desclassificação desta Empresa e da LORIS COMERCIO DE ARTIGOS E 
PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - EPP (Empresa vencedora do LOTE 03). 

Segundo a CONTRARRAZOADA, o Pregoeiro, ao permitir a participação e promulgar a 
vitória das Empresas em suposto conluio, feriu a isonomia entre os participantes e a 
vinculação ao instrumento convocatório além de privilegiar a prática delituosa de 
conspiração para beneficio mútuo em detrimento do prejuízo a competição e, 
consequentemente, alcance da melhor proposta a licitante. 

3- DAS ARGUIÇÕES DE MÉRITO 

Alinhando a narrativa fática acima exposta com o contexto probatório dos autos é 
clarividente a inconsistência das alegações propostas pelo CONTRARRAZOADO na petição 
de Razões de Recurso acostada aos autos haja vista que apresentam escassos e frágeis 
elementos de contestação às práticas processuais promovidas pela Comissão de Licitação 
no decorrer do certame, não apresentando sustentação técnica mínima sequer que 
justifique a obtenção de êxito na pretensão de desclassificar as Empresas impugnadas e, 
assim, se tornar a vencedora do LOTE 03 deste certame. 

Porém, preliminarmente, cumpre destacar que a CONTRARRAZOANTE não tem nenhuma 
correlação com a concorrência relacionada ao LOTE 03. A pretensão desta ao resolver 
participar do certame era postular somente aos LOTES 01 e 02, só conseguindo obter 
capacidade técnica para o LOTE 01, o qual apresentou a melhor oferta na fase de lance e 
sagrou-se vencedora. Então, a priori, não deveria nem compor o roi de empresas 
impugnadas no LOTE 03. 

Isto posto, nos compete somente contestar a imputação de suposta prática de conluio de 
Empresas consubstanciada nos vícios de formalidade apresentados nas documentações de 
habilitação e proposta durante o certame, o que faremos com fulcro nas razões de fato e de 
direito a seguir expostas: 

3.1 - DA SANABILIDADE DOS ERROS FORMAIS 

0 Pregoeiro conduziu o certame com brilhantismo, inclusive, nas decisões acerca das várias 
ocorrências constatadas, agindo com obediência as normas e princípios legais e editalícios, 
na incessante busca da proposta de preço mais vantajosa para a Administração Pública, ao 
final, obtendo êxito no objetivo almejado. 

End.: Rua Visconde de Porto Alegre, n°719 - Centro, CEP: 69010-125 

FONE: 99160-2193 198196-4727 



lad 

MAU RICIO SUMA - ME 

CN PJ : 29.080.961/0001-35 

A insatisfação da CONTRARRAZOADA não encontra supedâneo pois ventila a suposta 
prática de conspiração entre empresas sem, contudo, apresentar elementos probatórios ou 
argumentos convincentes. A CONTRARRAZOANTE aqui reconhece sua imprudência na 
elaboração da documentação exigida para a participação no certame o que, inclusive, será 
apurado internamente para que não haja redundância desta prática equivocada. Todavia, 
relacionar a uma suposta conspiração para fraudar o certame e, assim, obter vantagem 
financeira é uma discrepância maior do que o desespero apresentado pela 
CONTRARRAZOADA nas frágeis e inconsistentes razões de recurso apresentadas. 

A CONTRARRAZOANTE e a Empresa LORIS COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA E 
SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - EPP são pessoas jurídicas com personalidade jurídica de 
direito privado e ramo de atuação na prestação de serviços gráficos com amplo 
reconhecimento no mercado e idoneidade nas suas transações comerciais, inclusive já 
competindo em inúmeros certames licitatórios coligados a esta atividade. Elas tem 
cadastros independentes no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas na Receita Federal do 
Brasil e na Junta Comercial do Estado do Amazonas. 

Pois bem, ambas apresentaram capacidade técnica para contratar com a Administração 
Pública o que, além de atestar a aptidão de ambas para fornecer o serviço do qual ofertaram 
a melhor proposta, demonstram a experiência comercial de por longos anos fornecer para 
vários órgãos e entes da Administração Pública sem que houvesse qualquer fato ou 
ocorrência que viesse a obstar tal prática. 

Além disso, vislumbra-se a independência gerencial pois a CONTRARRAZOANTE tem 
proprietário e corpo funcional somente a ela vinculados, ou seja, não há, sequer, relação de 
sociedade empresarial, grupo empresarial ou segmento de parceria similar que induzisse a 
constatação da prática de conluio e acarretasse na desclassificação das Empresas 
impugnadas no certame. Oportuno ressaltar a independência financeira nas operações de 
receita e despesa inerentes as atividades comerciais desenvolvidas e a independência 
contábil conjugada na exclusividade dos balanços e registros operacionais desta natureza. 
Nesse contexto, as empresas impugnadas são reconhecidamente independentes e sem 
vínculo empresarial firmado entre elas ou entre seus proprietários e sócios. 

Vencido isso, as Empresas impugnadas são geridas pelo mesmo Contador. Ora esse 
profissional é contratado por conveniência baseada na relação de confiança e não há 
limitação proibitiva a assistência contábil a mais de uma Empresa do mesmo ramo de 
atividade. O profissional que realiza a gestão contábil de ambas as empresas tem alcunha 
reconhecida no mercado e também assiste a inúmeras Empresas, inclusive, exploradoras da 
mesma atividade empresarial das Empresas Impugnadas. 

Nesse contexto, por prática procedimental contábil e financeira, todas as operações que 
antecedem a formação do preço de mercado são elaboradas pelo profissional contábil pois 
é necessário avaliar o preço de custo, acrescentar os tributos incidentes e definir a margem 
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de lucro apropriada para, após, elaborar as cotações e propostas de preço para eventuais 
contratações de fornecimento. Então, no caso em comenta, o vício de formalidade na 
descrição de identificação da Empresa se deu na elaboração da proposta pelo Contador. 
Todavia, é perfeitamente possível identificar a autoria da proposta no cabeçalho e rodapé e 
na autenticidade fundada na assinatura do sócio proprietário. Vale ressaltar que os 
documentos de habilitação atestam a veracidade das informações aqui prestadas pois é 
possível extrair com precisão todos os dados cadastrais ausentes na proposta o que justifica 
o entendimento do Pregoeiro acerca da viabilidade dos erros serem sanáveis. 

Alega o recorrente que não houve tratamento isonômico no processo licitatório, pois a 
autoridade administrativa, notando erros materiais na descrição do endereçamento da 
Empresa na proposta de preços. 

O pregoeiro notando erro material, ou seja, erro facilmente detectado na proposta de preços 
pode e deve requerer sua adequação, isto de acordo com o disposto no artigo 43, § 32 da Lei 
nº 8.666/93, que assim versa: 

"É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta". 

Quanto ao saneamento da proposta, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes a eficácia para fins de 
habilitação e classificação", providências estas promovidas pelo Pregoeiro no caso em tela, 
não havendo motivação suficiente para a CONTRARRAZOADA arguir tal equivoco, 
tampouco a Comissão de Licitação se fundar nessas ponderações para modificar a decisão 
proferida no Certame. 

Diante das disposições normativas acima transcritas, nota-se que a identificação de 
equívocos no preenchimento da descrição e endereçamento da Empresa não deve de forma 
alguma implicar na exclusão da proposta. Pelo contrário, detectado o erro deve a 
Administração franquear o seu saneamento, possibilitando o ajuste da proposta 
apresentada ou, reconhecer o saneamento presente nas demais informações componentes 
da Proposta e dos documentos apresentados na habilitação. 

Inclusive, a observação de tais normas legais se coaduna com a jurisprudência dominante 
do Tribunal de Contas da União: 

Acórdão nº 4.621/2009 - Segunda Câmara 

"Voto 
Releva ainda saber o procedimento a ser adotado quando a Administração constata que há 

End.: Rua Visconde de Porto Alegre, n° 719- Centro, CEP: 69010-125 

FONE: 99160-2193 /98196-4727 



MAURICIO SUMA - ME 

C N PJ : 29.080.961/0001-35 

evidente equívoco em um ou mais dos itens indicados pelas licitantes. 
Não penso que o procedimento seja simplesmente desclassificar o licitante. Penso sim que 
deva ser avaliado o impacto financeiro da ocorrência e verificar se a proposta, mesmo com 
a falha, continuaria a preencher os requisitos da legislação que rege as licitações públicas - 
preços exequíveis e compatíveis com os de mercado. (...) 

Em tendo apresentado essa licitante o menor preço, parece-me que ofenderia os princípios 
da razoabilidade e da economicidade desclassificar a proposta mais vantajosa e exequível 
por um erro que, além de poder ser caracterizado como formal, também não prejudicou a 
análise do preço global de acordo com as normas pertinentes." 

Assim, não resta qualquer dúvida quanto à observação dos princípios constitucionais da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência que regem a 
administração pública e estritamente observados pelo pregoeiro quando da ocorrência do 
certame, razão pela qual não há o que se questionar quanto aos eventuais erros saneados 
quando da aceitação da proposta, uma vez que tais equívocos (como já mencionado 
anteriormente) não são motivos suficientes para a desclassificação, sendo legalmente 
admitida a correção sem a majoração do preço ofertado. 

3.2 - DA SUPOSTA PRÁTICA DE CONLUIO DE EMPRESAS 

Como já esclarecido, as Empresas impugnadas pela CONTRARRAZOADA não apresentam 
características que denotem alguma ligação de cunho empresarial entre elas. As empresas 
tem o mesmo profissional responsável pelo assessoramento contábil e, por força do 
exercício da função, é responsável pela elaboração das propostas de preços que subsidiaram 
as contratações de fornecimento. Com relação ao certame em comenta, não há indícios ou 
provas cabais da prática de cartel entre as Empresas pois, ao analisar a ATA e as planilhas 
de lance, vislumbra-se que não houve oportunidade de concorrência entre elas que pudesse 
ensejar na combinação de preços. Além disso, em todos os lotes houve ampla competição 
com significante economia na definição dos preços das propostas vencedoras, ou seja, não 
houve prejuízo a ampla competitividade nem obstáculo ao alcance de desconto substancial 
nos preços. 

Oportuno salientar que tanto os documentos de habilitação quanto os de propostas, apesar 
dos equívocos, cumpriram com a sua função social não ocasionando prejuízo a 
competitividade nem a participação em igualdade de condições entre os concorrentes, 
razão pela qual o princípio da vinculação ao instrumento convocatório deve ser flexibilizado 
para preservar a ampla competitividade e, consequentemente, o alcance da proposta mais 
favorável. Portanto, os atos promovidos pelo Pregoeiro no decorrer do certame foram 
acertados e buscaram o alcance da máxima economia para o erário com a obtenção de 
desconto nos preços ofertados. 

Isto posto, o cartel em licitação consiste no conluio entre agentes econômicos com o objetivo 
de eliminar ou restringir a concorrência dos processos de contratação de bens e serviços 
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pela Administração Pública. Essa conduta altera a situação normal e esperada de efetiva 
concorrência do certame, imputando ao Estado condições menos favoráveis na contratação 
de bens e serviços, tais como preços mais elevados, produtos e serviços de qualidade 
inferior ou aquisição de quantidade menor do que a desejada. Em outras palavras, o cartel 
em licitação mina os esforços da Administração Pública em empregar de forma eficiente e 
eficaz seus recursos, com vistas a prover os bens e serviços necessários à população e 
promover o desenvolvimento do país, sendo, portanto, prejudicial a toda a sociedade. 

Nesse diapasão, é evidente que os erros de formalidade praticados pelo contador ao 
descrever os dados da Empresa LORIS COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA E SERVIÇOS 
GRÁFICOS EIRELI - EPP no endereçamento da proposta da CONTRARRAZOANTE não 
sinaliza conspiração para beneficiar-se de preços mais elevados e produtos ou serviços de 
qualidade inferior. 0 certame respeitou elevados padrões de isonomia, qualidade e 
eficiência, sem favorecer qualquer dos participantes. Além disso, todos os atos praticados 
no trâmite processual do certame foram transparentes e econômicas. 

A CONTRARRAZOANTE apresentou capacidade técnica e fora habilitada para concorrer a 
LOTE diverso da Empresa LORIS COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA E SERVIÇOS 
GRÁFICOS EIRELI - EPP. Além disso, não houve competição entre ambas em nenhum dos 
LOTES vencidos por elas que ensejasse em manipulação de preços mais elevados ou de 
qualidade inferior na prestação dos serviços. Logo não houve limitação à concorrência, 
todos os participantes competiram em igualdade de condições e, com o aumento da 
competitividade, foi obtida a proposta mais vantajosa, o que contrária a tipificação da 
prática de conluio haja vista que não houve a quebra da confiança do público no processo 
competitivo tampouco enfraquecimento dos beneficios de um mercado competitivo. 

Portanto, o Recurso interposto deve ser desprovido pois os argumentos apresentados para 
configuração da ilicitude da conduta de conspiração são frágeis, carentes de informações 
compartilhadas e de subterfúgios que denotem a realização e implementação do suposto 
acordo, haja vista que os serviços a serem prestados apresentam amplo detalhamento na 
sua descrição, o que inviabiliza a pactuação prévia na definição do controle e mensuração 
do preço. Além disso, as condições do mercado com as mudanças significativas nas 
condições de demanda ou fornecimento desestabilizam possíveis acordos colusivos em 
curso. Vale destacar que as informações relacionadas à licitação em comenta possuem 
caráter público, corolário do princípio constitucional da publicidade dos atos 
administrativos, bem como instrumento necessário ao controle social da Administração 
Pública, em obediência ao princípio da transparência. 

3.3 - DA LEGALIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO 

A recorrente em suas razões questiona a legalidade do processo licitatório, sustenta que não 
houve o tratamento isonõmico entre os concorrentes e questiona a legalidade do ato 
praticado pela autoridade administrativa quanto ao ajuste da proposta vencedora. 
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No caso em tela, trata-se de pregão presencial realizado através de audiência pública, 
assegurando o princípio da impessoalidade, aceitando-se somente as propostas melhores 
qualificadas. 

Além da impessoalidade, certame está eivado de transparência em todos os atos praticados 
pelo pregoeiro, e o consequente registro em ATA das principais ocorrências e o teor do 
assunto tratado entre as partes integrantes do processo licitatório. 

O que efetivamente o recorrente questiona é o poder de atuação da autoridade 
administrativa, questiona a capacidade de o pregoeiro reconhecer a sanabilidade dos erros 
detectados na proposta de preços e a possibilidade da administração rever os seus atos e 
corrigi-los. Enfim, confunde o poder de autotutela da administração pública com tratamento 
diferenciado entre os concorrentes. 

4- DOS REQUERIMENTOS 

Diante de todo o exposto, requer seja DESPROVIDO o recurso administrativo proposto pela 
empresa F M INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LIDA -
GRAFTECH, preservando-se as decisões proferidas pelo Pregoeiro na realização do certame, 
tendo em vista os fundamentos de fato e direito acima expostos. 

Nestes Termos, 

Pede deferimento. 

Manaus - AM, 26 de dezembro de 2021. 
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