Ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR
Administração Central

Referência: Pregão Eletrônico n° 05/2019. Processo Eletrônico n° 206/2019.

GRÁFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, CNPJ n° 37.056.108/0001-06, com sede no Polo JK, Trecho 01,
Conjunto 03, Lote 06, Santa Maria – Distrito Federal/DF, Cep: 72.549-515, por meio de
seu representante legal devidamente habilitado, com base no item 12.1.1 do Edital em
epígrafe e no art. 22, §3º do Regulamento de Licitações do SENAR, respeitosamente à
presença de V.Sa. apresentar suas
CONTRARRAZÕES

contra incabível e desarrazoado recurso interposto pela empresa licitante ATHALAIA
GRÁFICA E EDITORA LTDA que busca questionar a decisão acertada que habilitou
e declarou como vencedora do certame esta empresa Recorrida, mediante as razões de
fato e de direito a seguir aduzidas.

I.

DA TEMPESTIVIDADE
Conforme mensagem eletrônica enviada no último dia 12.11.2019, em

amplo respeito ao estabelecido no instrumento convocatório, esta empresa Recorrida
teve conhecimento do recurso interposto pela Recorrente, bem como teve a confirmação
do prazo de três dias para apresentação das contrarrazões. Desta forma, resta
devidamente comprovada a tempestividade da apresentação da resposta às razões
recursais interpostas.
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II.

DAS INFUNDADAS RAZÕES RECURSAIS

II.I – Preliminarmente

A amplitude de uma disputa licitatória, mediante a participação do maior
número possível de interessados, tem por objetivo buscar a obtenção das melhores
ofertas que o mercado pode vir a disponibilizar à entidade que possui determinada
demanda.

Entretanto, há de se ressaltar que a tentativa de participação em processos
licitatórios jamais pode se afastar da legalidade, da isonomia e dos demais princípios
basilares que regem as contratações públicas, e estão devidamente positivadas em nosso
ordenamento constitucional, devidamente seguidas por este Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR.

Com efeito, é extremamente louvável a iniciativa de se apresentar num
certame licitatório disposto a realizar uma oferta vantajosa à entidade e assim, tornar
efetiva e saudável a disputa que marca os embates entre os licitantes. Ao mesmo tempo,
é de conhecimento de todos que operam procedimentos licitatórios, sejam como
Pregoeiros ou Presidentes e Membros de Comissões de Licitações, que os licitantes
lançam mão de todos os meios existentes para lograr êxito no procedimento, ou seja, de
serem declarados vencedores do certame.

Nesse caminho, muitas vezes acabam por utilizar das manifestações
de recurso para fazerem acusações infundadas, apenas com o objetivo de
procrastinar o procedimento, trazendo com isso infindáveis prejuízos ao ente
licitante.

O que se espera deixar claro, de antemão, é que não há dúvidas de que a
proposta técnica da Recorrida obedeceu a critérios em ampla congruência ao exigido
pelo Edital. Desta forma, foi declarada vencedora do certame, nos moldes previstos no
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Edital, como sendo a proposta mais vantajosa e inteiramente apta a executar o serviço
licitado.

Em respeito à ampla defesa e ao contraditório, respeitam-se as tentativas
e argumentos da empresa por ora Recorrente em apresentar suas considerações a
respeito da decisão desta Comissão de Licitação, mas conforme será exposta a seguir, a
insistência em reconhecer supostas irregularidades existentes na condução do
julgamento do certame e/ou na documentação apresentada devem ser tão logo
rechaçadas.

Não se pode permitir, sob nenhuma hipótese, a utilização da via recursal
como forma de apresentação de alegações desprovidas de amparo legal ou amparo
fático, cujo objetivo é tão somente tentar fragilizar o bom andamento e continuidade do
certame licitatório.

Como dito, e ratifica-se, por meio de ilações sem qualquer
aprofundamento técnico-jurídico, a empresa Recorrente apela a escassos e
infundados argumentos, e desta forma, interrompe momentaneamente o bom e
correto andamento do processo de disputa. Esta Recorrida é empresa idônea e
responsável, tendo atuado de forma exemplar desde o ano de sua criação, tanto perante
órgãos e entidades que integram a Administração Pública, quanto seus clientes privados.

A afirmação acima, e que será melhor evidenciada ao longo das presentes
Contrarrazões, encontra-se amplamente corroborada diante dos atestados de capacidade
técnica que compõem o acervo de qualificação operacional da empresa – inclusive do
próprio SENAR, bem como pelo reconhecimento do mercado diante dos profissionais
que a compõem, em decorrência da primazia na prestação de seus serviços.

Desta maneira, interpor razões recursais da maneira como foi feito pela
Recorrente – sem fundamento lógico, jurídico e/ou técnico – é uma forma de não aceitar
a derrota e se configura como uma busca infrutífera de reverter a decisão da nobre e
respeitada Comissão.
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Destarte, requer-se desde já o indeferimento, em sua íntegra, do
recurso proposto, haja vista a inexistência de relevância nas alegações propostas.

Por fim, cumpre esta Recorrida enaltecer não só o trabalho realizado pela
Comissão de Licitação do SENAR, como também ratificar que sempre se mostrou
inteiramente à disposição para ser diligenciada pela entidade e que jamais se posicionou
de maneira desrespeitosa aos ditames legais licitatórios.

II.II– Da suposta “inexequibilidade dos preços”

No recurso interposto, a Recorrente afirma que a proposta vencedora é
constituída de itens com preços manifestamente inexequíveis. Para tanto, apresenta
argumentação jurídica genérica e ‘pinça’ dois exemplos para contestar toda a proposta
comercial apresenta pela GRÁFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA.

Desta forma, a fim de conferir concretude às respostas das alegações da
empresa Recorrente, esta empresa estrutura sua presente manifestação da seguinte
maneira: (i) inaplicabilidade da Lei n° 8.666/93 em certames realizados pelo
SENAR; (ii) do amplo conhecimento e planejamento realizado pela entidade neste
tipo de contratação e (iii) da exequibilidade da proposta da Recorrida.

Pois bem. Inicialmente, convém refutar na íntegra a argumentação legal
utilizada pela Recorrente a fim de embasar suas alegações acerca da suposta
‘inexequibilidade’ da proposta vencedora. Partindo de premissas estabelecidas na Lei n°
8.666/93, a Recorrente parece esquecer que encontra-se sob as rédeas do ordenamento
próprio do SENAR neste certame, que assim define em seu Regulamento de Licitações
e Contratos – RLC: “art. 1º As contratações de obras, serviços, compras e alienações
do SENAR serão necessariamente precedidas de licitação obedecidas às disposições
deste Regulamento”.

Que fique claro então: as entidades que compõem o denominado Sistema
S não integram a Administração Pública. Ao contrário, são instituições privadas, com
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interesses sociais relevantes. É por esse motivo que as licitações e contratações
promovidas por tais entidades não se subordinam ao regime jurídico que,
usualmente, disciplina as contratações firmadas por órgãos e entidades da
Administração Pública. Isso importa reconhecer que as licitações e as contratações
realizadas/firmadas por essas entidades não se submetem aos ditames da Lei nº
10.520/02, da Lei nº 8.666/93 e das demais normas expedidas com o propósito de
disciplinar a questão no âmbito do Poder Público.
Sobre o tema, o Tribunal de Contas da União na Decisão nº 907/97 –
Plenário, utilizada como paradigma para os Acórdãos sucessores, consignou o seguinte
entendimento:
“(...) Natureza jurídica dos serviços sociais autônomos. Inaplicabilidade dos
procedimentos estritos da Lei 8.666 ao Sistema “S”. Necessidade de seus
regulamentos próprios. Uso de recursos parafiscais impõe necessidade de
obediência aos princípios gerais da legislação federal pertinente (...)”.

Para refutar qualquer dúvida sobre este aspecto por ora debatido, convém
ainda destacar que não há qualquer determinação legal no sentido de utilização da Lei
n° 8.666/93 em caso de qualquer omissão do referido RLC, bastando então que o
SENAR se valha dos princípios que regem o supracitado normativo, em destaque:

Art. 2º A licitação destina-se selecionar a proposta mais vantajosa para o
SENAR e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos,
inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo.

E isso foi devidamente seguido pelo SENAR neste certame.

Há de se levar ainda em consideração que o SENAR tem ampla
experiência na realização de procedimentos licitatórios para contratação de serviços
gráficos e sempre os planejou da maneira correta, valendo-se das estimativas de preço
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dos próprios contratos em execução para balizar a aceitação da proposta vencedora. Nos
últimos anos, por meio do Pregão Presencial n° 06/2018, por exemplo, o SENAR
procedeu à aceitação de proposta desta mesma Recorrida inclusive cujo valor é menor
do que o por ora aceito como vencedor do Pregão em tela. Em rápida pesquisa no
próprio site do SENAR, a Recorrente pode ter ciência de Contrato assinado com a
Recorrida em novembro de 2018, de objeto similar, e que foi muito bem executado, sem
qualquer fato que desabone a conduta da GRÁFICA E EDITORA QUALIDADE e que
o valor aceito não trouxe qualquer prejuízo ao SENAR.

Prosseguindo. Percebe-se que a Recorrente apresenta tão somente
definição doutrinária a respeito do que deve ser considerado preço inexequível e escolhe
a seu bel prazer aquilo que EM SUA OPINIÃO caracterizaria toda a proposta vencedora
como inexequível. Em outras palavras, escolhe aquilo que bem entende e procura não só
inferiorizar o trabalho da Comissão do SENAR – pois praticamente assina uma
declaração de que a entidade não sabe o que está contratando, e vimos que isso
NÃO É VERDADE – como também buscar descaracterizar a vantajosidade da
proposta vencedora.

O que se deseja restar claro é que a Recorrente não traz em suas razões
qualquer elemento, fato ou prova que fundamente tal alegação. Ou será que a
Recorrente considera que a simples alegação de que o preço “não cobre seus custos” é
motivo para declarar uma proposta inexequível? Grave engano. Grave!

A proposta apresentada pela QUALIDADE é objetivamente exequível,
elaborada dentro dos critérios estabelecidos pelo Edital de licitação e de conhecimento
do SENAR. Como dito anteriormente, fundamental esclarecer que os recursos
apresentados nos processos licitatórios devem ser acompanhados de elementos robustos
e incontroversos, como forma de respaldar os argumentos trazidos na peça recursal. Em
especial, refutações atinentes aos preços ofertados devem trazer os fundamentos que
demonstrem, de forma incontroversa, os requisitos necessários para a configuração de
inexequibilidade.

Como dito, a peça recursal ora combatida não trouxe qualquer
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propostas significa rejeitar, sem quaisquer fundamentos legais ou plausíveis, a proposta
mais vantajosa para a entidade.

Qual seria o cabimento jurídico e/ou cabimento técnico para sustentar
uma desclassificação desta licitante com base em uma breve análise de preço errônea
feita pela Recorrente? Será que realmente a ATHALAIA leu cuidadosamente o Edital?
A partir de determinação do Edital - itens 6, 6.1 e 6.1.1 ‘Apresentação
das Propostas’ – esta Recorrida utiliza a metodologia de formação de preços, conforme
planilha, criada pelo SENAR para apresentação de propsota, tendo como exemplo um
dos itens discutidos pela Recorrente:

- Impressão de material no formato 1 em papel Couchê Brilho fosco 90grs
Quantidade: 1.000 Unidades
= Valor do Milheiro (R$ 100,00) x 1 (quantidade de milheiros) = R$100,00
Quantidade: 5.000 Unidades
= Valor do Milheiro (R$ 50,00) x 5 (quantidade de milheiros) = R$250,00
Quantidade: 10.000 Unidades
= Valor do Milheiro (R$ 40,00) x 10 (quantidade de milheiros) = R$400,00

No item em destaque, pode-se constatar da proposta vencedora o valor de
R$ 550,97 (valor ajustado após desconto linear) para Coluna 03 – 5.000 Lote 1 (formato
1) (64x92cm) ‘Impressão 4 cores frente e verso em Papel Off-set 75grs’, sendo este
multiplicado por 5 (vide exemplo 6.1.1 do Edital) e assim resultando em um valor total
para 5.000 unidades no valor de R$ 2.754,85. Conforme sugestão da própria Recorrente
o valor do papel de R$ 1.299,77 tem-se uma “sobra” no valor de R$1.455,08, o que por
si só demonstra a exequibilidade da proposta, cujo valor inclui todos os custos
necessários para a execução do objeto da referida licitação, conforme determina o
Edital.

A partir desta metodologia, a Recorrida aplica para todas as demais
colunas e linhas das planilhas do LOTE 1 e LOTE 2 (impressão e acabamentos), e a
partir de suas condições econômicas vence o certame com a proposta mais vantajosa. É
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explícitos, claros e evidentes no Edital e por ora usar sua manifestação para fazer
acusações infundadas.

A argumentação usada pela Recorrida, como visto, não merece prosperar
e não se coaduna inclusive à própria liberdade econômica, seja do fabricante, seja das
empresas que concorrem. Resta claro que tal alegação recursal consiste em verdadeira
“esquizofrenia jurídica”, posto que a proposta de preço apresentada pela empresa
Recorrida apresentou valores dentro dos parâmetros amplamente utilizados pelo
mercado, respeitando rigorosamente o previsto no Edital e seus anexos. E não só isso.
Esta empresa, referente aos itens especificamente citados na peça recursal
esclarece que possui equipamentos (impressão e acabamentos) próprios, fruto de
muito trabalho e larga experiência em outros contratos com clientes privados e
com a Administração Pública. Além de equipamentos, sua equipe e demais
insumos não são especificamente atrelados a um Contrato específico e assim são
devidamente considerados quando da formação do preço para uma nova disputa
licitatória.

Depreende-se, portanto, que a QUALIDADE expôs e abarcou em sua
proposta vencedora, elaborada com coerência, seriedade e consciente dos custos
necessários à execução do objeto do contrato, o que por si só descarta qualquer alegação
de inexequibilidade dos valores propostos. Nesse contexto, necessário destaque se faz à
uníssona jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas da União:
“Não bastasse essa grave falha, verificou-se que não foi dada ao licitante
desclassificado por inexequibilidade a oportunidade de demonstrar a
viabilidade de sua oferta. Essa impropriedade também se afigura grave
porque, como firmado na doutrina afeta a matéria e na jurisprudência desta
Corte (vide relatório supra), o juízo de inexequibilidade de uma proposta não
e absoluto, mas admite demonstração em contrario. Isso, porque não se
pode descartar a possibilidade de que o licitante seja detentor de uma
situação peculiar que lhe permita ofertar preço inferior ao limite de
exequibilidade estimado pelo contratante. Por exemplo, é perfeitamente
possível que uma empresa, em especial de maior porte, partilhe custos como infraestrutura, pessoal etc., entre os diversos clientes, resultando
em redução nos preços de seus serviços. Também não se pode descartar
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que, muitas vezes, a estimação da exequibilidade pelo contratante possa
apresentar deficiências, visto que sua visão de mercado não tem abrangência
e precisão comparáveis as da empresa que atua no ramo.
Em vista dessas ocorrências, restou prejudicado o contratante que poderia ter
obtido melhor preço e, consequentemente, uma proposta mais vantajosa”.
Acórdão n° 1.248/2009 Plenário (Proposta de Deliberação do Ministro
Relator). (Grifamos).

Destarte, fica claro que o único intuito da Recorrente é prejudicar o
regular andamento do certame. A uma, apresentar alegações inócuas, sequer
demonstradas, sem qualquer respaldo legal ou fático. A duas, em nenhum momento
conseguiu comprovar a suposta existência de preço inexequível, mesmo porque os
preços apresentados estão em total consonância com os preços praticados no mercado e
com as características desta Recorrida, que já inclusive prestou os mesmos serviços no
SENAR. A três, a empresa Recorrida é detentora de irrepreensível histórico
empresarial, no que concerne a técnica e o profissionalismo utilizados na execução de
seus serviços. A quatro, é cristalino o desconhecimento da Recorrente quanto às regras
e elementos que constituem o processo licitatório, haja vista a estapafúrdia alegação de
suposta ocorrência de inexequibilidade tão somente pelo fato de a Recorrente possuir
em mãos um orçamento de determinado fabricante de insumo.

Em conclusão, acatar as considerações recursais é admitir que todas as
empresas possuem a mesma metodologia de trabalho, os mesmos custos operacionais, a
mesma capacidade de produção de trabalho intelectual, para citarmos alguns. ISSO
NÃO EXISTE!

A definição dos preços, especialmente quando relacionados à execução
de serviços técnicos especializados, dependerá, além das exigências definidas pelo
contratante, de características e condições próprias de cada empresa. Por certo, o que é
exequível para uma, pode ser claramente inexequível para outra, motivo pelo qual a
análise de preços deve ser feita de forma individualizada, levando-se em consideração
as particularidades de cada proponente e não com base nas premissas usadas pela
Recorrente.
Assim sendo, aceitar a motivação como feita significa rejeitar, sem
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quaisquer fundamentos legais ou plausíveis, a proposta mais vantajosa ao SENAR. Sob
tal égide, convém finalizar com entendimento do TCU:

3. A proposta de licitante com margem de lucro mínima ou sem margem de
lucro não conduz, necessariamente, à inexequibilidade, pois tal fato depende
da estratégia comercial da empresa. A desclassificação por inexequibilidade
deve ser objetivamente demonstrada, a partir de critérios previamente
publicados, após dar à licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade

de

sua

proposta.

Acórdão

3092/2014-Plenário,

TC

020.363/2014-1, relator Ministro Bruno Dantas, 12.11.2014.

III. DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
Como amplamente exposto, não resta qualquer óbice para a conclusão de
que o recurso aqui evidenciado não merece prosperar. Suas alegações carecem de
fundamentos e não podem ensejar a reforma de qualquer julgamento do SENAR.

Por todo o exposto, requer a GRÁFICA E EDITORA QUALIDADE
LTDA sejam integralmente INDEFERIDOS os pedidos do recurso interposto e que
seja dado prosseguimento ao certame.

Nestes termos, pede e aguarda deferimento.

Brasília-DF, 14 de Novembro de 2019.

GRÁFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA
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