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ILUSTRÍSSIMO SENHOR COORDENADOR E PREÔOEIRO DO COCEL -

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEPA-PA.

AMAZON SERVICE, empresa prestadora de serviços de direito

privado, portadora do CNPJ 12.063.056/0001-74, estabelecida na Rua

Curuça, n° 539, CEP 66.050-080, vem mui respeitosamente, perante V. Sa.,
através de seu representante legal, no Processo Licitatório CONVITE N°

009/2019 aberto por essa Respeitável Comissão Central de Licitação do

Sistema FIEPA-COCELI, oferecer tempestivamente CONTRARRAZÕES
ao Recurso Administrativo interposto por AMAZON LIMP SERVIÇOS

LTDA, na conformidade dos itens 8.1 do Aviso de Licitação CONVITE - N°

009/2019, bem como na Lei n° 8.883/94 com suas respectivas alterações,

requerendo que Vossa Senhoria possa manter a decisão integral da

condição de inabilitação da recorrente para serviços de Fiscal de

Evento, e, se for o caso, encaminhá-la para a autoridade competente, a qual

certamente deverá manter os termos da decisão proferida.

Nestes termos,

pede deferimento.

Belém(Pa), 03 de junho de 2019.



CONTRARRAZÕES DA RECORRIDA

Impugnante: AMAZON LIMP SERVIÇOS LTDA

Impugnado: AMAZON SERVICE

Processo : CONVITE N° 009/2019

Egrégia Corte,
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Trata-se de impugnaçao manifestada pela recorrente AMAZON LIMP

SERVIÇOS LTDA, em virtude da ndo aceitaç2o de sua inabilitaçao para a

prestação de serviços de fiscal de eventos, atestada por essa respeitável

Comissão, bem como pela inconformidade da proposta de preços/planilhas

da recorrida AMAZON SERVICE.

Pois vejamos:

A recorrente AMAZON LIMP SERVIÇOS LTDA, tenta

desesperadamente confundir essa respeitável Comissão Central de Licitação

do Sistema FIEPA-COCELI, no intuito de obter vantagem fraudulenta ao

manifestar-se no sentido de que cumpriu todos os requisitos para a

habilitação de sua empresa no processo licitatório CONVITE N° 009/2019.

Verificando o procedimento licitatório constata-se que a recorrente

AMAZOM LIMP SERVIÇOS LTDA., n3o observou os requisitos para a

habilitação no certame.
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A recorrente foi inabilitada por essa respeitável Comissão Licitatória,

vistas a não observância dos requisitos mínimos para participação do

certame.

No item M2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO", subitem
2.1, aliena V do Edital Convite n° 009/2019, diz que somente serão
admitidas a participar deste Convite, na qualidade de licitantes, as

empresas que comprovarem possuir os requisitos exigidos no Edital, por

meio da apresentação da documentação prevista no item 4 - Envelope n° 1

- Documentos de Habilitação, pois vejamos:

"2.1 - Somente serão admitidas a participar deste

Convite, na qualidade de licitantes, as empresas que:

a) Comprovem possuir os requisitos exigidos neste

Edital, por meio da apresentação da documentação

prevista no item 4 - Envelope n* 1 -

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO";

De acordo com o item 4 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,
Envelope n° 1 do mesmo edital, para habilitação do certame, o interessado

devera satisfazer os requisitos necessários na forma da legislação vigente.

Será exigida a apresentação dos documentos constantes, em especial no

subitem 4.3# alínea V\ na forma original ou em cópia autenticada (com

selo de autenticação) ou, ainda, em cópia simples para validação por membro

da Comissão à vista da documentação original, na forma da lei, o que não foi

devidamente observado pela recorrente.

A recorrente deixou de observar o subitem 4.3, alínea V que diz:

"4.3 - Documentos relativos à regularidade

Econômica, Financeira e Técnica, devendo a

Hcitante apresentar:



a) Atestado de Capacidade Técnica comprovando

a aptidão para o fornecimento dos objetos desta

licitação".
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Assim, a Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA-COCELI,

ao emitir seu parecer técnico acerca das propostas encaminhadas pelo

fornecedores AMAZON SERVICE e AMAZON LIMP SERVIÇOS LTDA., no

processo licitatório 009/2019, constatou que apenas a empresa AMAZON

SERVICE apresentou atestado para Serviço de Fiscal de Evento.

As empresas que trabalham com a prestação de serviços precisam
obrigatoriamente de um atestado de capacidade técnica.

Uma empresa que se preocupa em prestar serviços com qualidade,
procura contratar funcionário que tenha todos os requisitos necessários
para cumprir as tarefas que serão exigidas. Para ter-se certeza de que uma
empresa consegue entregar um tipo de serviço, é preciso encontrar formas
de conferir a sua capacidade. Somente perguntar a essa empresa se ela tem
condições de atender ao que se pede, é insuficiente. O certo, então, é
conferir se ela tem realmente essa capacidade por meio de uma fonte
externa.

O atestado de capacidade técnica é para que outra instituição que
utilizou os serviços da empresa, possa atestar que a sua empresa prestou
um serviço dentro das condições inicialmente acordadas, servindo para
confirmar a sua capacidade de realizar um trabalho.

Devido sua importância, o Atestado de Capacitação Técnica serve
para habilitar a empresa a participar da concorrência para a captação de um
novo serviço, pois é, em algumas vezes, um pré-requisito que define se a
empresa tem ou não condições de atender ao que está sendo solicitado.

Obviamente que a recorrente, ao não apresentar o atestado de

capacidade técnica, quedou-se inerte à condição de inabilitado para
concorrer ao certame modalidade CONVITE N° 009/2019.
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Senhores, o Edital Convite n° 009/2019 é bastante claro quando se
refere às condições para habilitação das empresas para a prestação de

serviços no licitante, e a empresa recorrente não atendeu as normas,

requisitos e especificações constantes no edital convocatório, estando

INABILITADA para prestar Serviços de Fiscal de Evento.

PROPOSTA ÒA RECORRIDA AMAZON SERVICE OBSERVOU

TOÒOS OS REQUISITOS ÒO CONVITE 009/2019. ORCANÒO VALOR

TOTAL NÃO SUPERIOR AO ESTIMAÒO PELO SISTEMA FIEPA-

ÒR/PA

Senhores, a recorrente tenta a todo custo tumultuar o certame

modalidade CONVITE editado por essa respeitável Comissão Central de

Licitação do Sistema FIEPA-COCELI, aduzindo em suas razoes recursais,

que a proposta da recorrida AMAZON SERVICE, descumpriu os ditames
editalícios, o que não é verdade.

A recorrida AMAZON SERVICE observou todas as normas para

preencher os requisitos de habilitação do certame licitatório CONVITE N°

009/2019.

A proposta da AMAZON SERVICE atendeu rigorosamente e

caprichosamente aos termos do referido edital e seus anexos, constantes

no CONVITE N° 09/2019.

Os preços exarados estão devidamente fixados dentro do parâmetro

exigido pelo Edital, não havendo nenhuma dúvida quanto a sua transparência
e executoriedade.

O preço apresentado na proposta da AMAZON SERVICE preenche os
requisitos necessários constantes no EDITAL CONVITE N° 009/2019. A

afirmação de que os preços da recorrida são superiores ao orçado pelo

Sistema FIEPA-COCELI, é totalmente propositada e equivocada.

A recorrida AMAZON SERVICE, em sua proposta, nao excedeu ao

preço total orçado pelo licitante de R$ 216.510,44 (duzentos e dezesseis
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mil, quinhentos c dez reais e quarenta e quatro centavos), cumprindo o que

dispõe o item 12.11 do CONVITE N° 009/2019, conforme consta em sua
proposta entregue à Comissão Licitante.

Senhores, o próprio item 6.3 do CONVITE diz que "Em nenhuma
hipótese o SESI-bR/PA aceitará arcar com responsabilidade solidária ou

subsidiária relativa a qualquer despesa pré-existente ou superveniente não
incluída no preço total ofertado que será expressamente discriminado no
instrumento contratual derivado ou no documento que o substituir, na forma

do art 25 do Regulamento de Licitações e Contratos SESI".

O item 7.7.b do CONVITE, que trata do JULGAMENTO e

DESCLASSIFICAÇÃO, dispõe que serão desclassificadas as propostas com
valor total superior ao orçado pelo SESI-DR/PA, fato que ndo ocorreu

com a proposta da recorrida AMAZON SERVICE.

Importantíssimo salientar, que não consta no CONVITE 009/2019,

item que vede e proíba a empresa participante de lançar em sua proposta,

preço unitário superior ao orçado pelo SISTEMA SESI, mas sim, há a

vedação e proibição sob pena de desclassificação, ao participante que orçar

em sua proposta preço total superior ao orçado pelo licitante.

Em que pese Senhores, a recorrida AMAZON SERVICE nao

apresentou sua proposta com valor total superior ao orçado pelo SESI-

DR/PA, falecendo dessa forma, os frágeis motivos elencados pela

recorrente AMAZON LIMP SERVIÇOS LTDA para que essa Comissão

Central de Licitação do Sistema FIEPA-COCELI desclassifique a recorrida.

As alegativas aduzidas pela recorrente AMAZON LIMP SERVIÇOS
LTDA., são claramente uma forma de tentar desvirtuar o objeto do certame
CONVITE editado por essa respeitável Comissão Central de Licitação do

Sistema FIEPA-COCELI.

Tanto é Senhores, que impossível deixar de notar no Recurso

Administrativo, no preâmbulo do item "III - DA ACEITAÇÃO DA
PROPOSTA DA AMAZON SERVTCE E A FALTA DO PRINCÍPIO DA
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ISONOMIA NO JULGAMENTO DA SR. PREGOEIRO DO TRE/PA", a

recorrente notoriamente, demonstrando desespero, copia uma impugnação

efetuada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará- TRE/PA (peca que

nada tem haver no presente caso), com a finalidade de mudar o foco da

questão, utilizando os mesmos termos e fundamentos acometidos Ia, num

edital daquela repartição pública, trazendo^os para ca, com a finalidade

única de tumultuar o certame editalício, tentando dessa forma fazer

transparecer que a recorrida AMAZON SERVICE também é inabilitada

para o edital, o que por si só é um absurdo. A recorrente usa argumentos de

um outro certame editalício(?), de um outro licitante, para fundamentar

esse certame modalidade CONVITE, como se fosse uma simples regra geral.

Como prova disso, a recorrente sob f Is. 06 de suas razões novamente

menciona empresa nao participante do certame CONVITE 009/2019,

conforme a transcrição abaixo:

*Além disso, houve inobservância aos procedimentos previstos na Lei
8.666/93. posto que não foram considerados na íntegra os critérios de
julgamento explícitos no edital enquanto considerados pelo Sr. Preaoeiro,

motivando o "aceite e habilitado"daempresa KCM LTOA. ".

Como se pode verificar, a recorrente claramente copia uma defesa de

outro ato licitatório (nao se sabe qual), com outros licitantes e partes (nao

se sabe quem), com regras e requisitos que nao condizem com o presente

caso (outro edital e modalidade de licitação), com a exclusiva intenção de

embaraçar o certame, trazendo confusão.

A recorrida AMAZON LIMP SERVIÇOS LTDA., demonstra

claramente estar litigando de má-fé, vistas a inconformidade com sua
inabilitaçao para os serviços de fiscais de eventos, quando por sua culpa

única e exclusiva, nao preencheu os requisitos que a habilitariam para a

participação da licitação, ou seja, a ausência do Atestado de Capacitação
Técnica e a conseqüente emiss8o de parecer pela Comissão Central de
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Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, requer que essa

respeitável CORTE DE JULGAMENTO possa com seu saber jurídico

inabalável julgar totalmente improcedente e insubsistente o Recurso

Administrativo de Impugnaçao interposto por AMAZON LIMP SERVIÇOS

LTDA., para manter integralmente a decisão da Comissão Central de
Licitaçdo do Sistema FIEPA-COCELI que inabilitou a recorrente para a

prestação do serviço de Fiscal de Evento por ausência de Atestado de

Capacitação Técnica.

Nestes termos,

pede deferimento.

Belém(Pa) 03 de junho de 2019.
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Licitação do Sistema FIEPA-COCELI., atestando ser a recorrente

INABILITADA.

Inconformada, a recorrente a todo custo tenta também inabilitar e

desclassificar a recorrida AMAZON SERVICE, sem que haja fundamentos

consistentes e subsistentes, utilizando para isso subterfúgios nada éticos e

sem qualquer veracidade.
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CERTIFICADO

A Comissão Central de Licitação do Sistema Fiepa - COCEL, nos

autos do processo licitatório de n° 009/2019, modalidade Convite, cujo objeto é

Contratação de Empresa para Execução de Apoio Logístico envolvendo

Fiscalização e Atividades de Limpeza para atender as demandas do SESI-

DR/PA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no ANEXO I do

Edital, requisitado pelo SESI-DR/PA, que teve sua abertura em 17 de abril do ano

de 2019, CERTIFICA, que a empresa M AMAZONAS CAMPOLUNGO, CNPJ:

12.063.056/0001-74, apresentou CONTRARRAZÃO, Tempestivamente.

Belém (PA) 03 de junho de 2019.

Neirtón^Cíárneiro^dfôl^scirçientò
Coordenador e Pregoeiro da

Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA

FIEPA SESI SENAI IEL

Federação das Serviço Social Serviço Nacional Instituto

Indústrias do da Indústria de Aprendizagem Euvaldo Lodi

Estado do Pará Industrial

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588
66035^-190-Belém/PA
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