
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

CONTRA RAZÃO :

Belém, 06 de abril de 2018.

A
Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: Pregão Eletrônico nº 41/2017

Prezado Senhor,

A C.Q. COM. E SERV. ALIMENTÍCIOS E EVENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita sobe o CNPJ:
09.356.179/0001-18,  com sede  na  Av.  Duque de  Caxias,  487,  Marco  -  Belém/PA,  vem,  através  desta,  com
fundamento no artigo 109, § 3º, da Lei 8.666/93, apresentar este

CONTRARRAZÕES

Ao recurso interposto pela FORTE MIX DISTRIBUIDORA exigindo a classificação de sua proposta e a desclassificação
da proposta vencedora.

1. A RECORRIDA é uma licitante séria e reconhecida em todo o Estado na área em que atua, tanto no que se refere
à qualidade dos seus serviços, quanto pela sua competitividade comercial, provando sua plena qualificação para
esse certame, tendo sido, portanto, considerada habilitada, classificada e posteriormente declarada vencedora do
presente processo.  E  como tal,  levando em consideração,  o  que o recorrente manifestou mediante razões ao
recurso, descreve suas contrarrazões:

2. Nestas condições, a requerente preparou sua documentação e proposta, em conformidade com as exigências da
Administração, no escopo de poder participar do processo licitatório e sagrar-se vencedora.

3. A empresa RECORRENTE, em clara manifestação de defesa de seus próprios interesses, apresentou recurso a
essa Administração na tentativa de classificar sua proposta e manter as demais desclassificadas.

4. As condições que levaram ao Recurso. No dia 27 de março de 2018 foi aberto o Pregão Eletrônico. Nesta data
consta a ordenação dos preços dos licitantes habilitados para lance, assim posicionados, 1º C.Q. COM. E SERV.
ALIMENTÍCIOS e 2º FORTE MIX DISTRIBUIDORA.

5. Contra a decisão do pregoeiro, a empresa RECORRENTE apresentou recurso requerendo sua habilitação, mas,
contraditoriamente, a desclassificação da C.Q. Comércio. Ora, não há qualquer fundamento legal, lógico e nem é de
bom-senso desclassificar uma empresa por ter preço de mercado e classificar outra com preço superior àquela.

6. Verificando a planilha de preços da RECORRENTE se comprova que dos 27 (vinte e sete) Itens, o preço só é
menor em 01 (um) deles e igual em 02 (dois). E, que há sobre preços que vão de 30% a 300%.

7. Sendo assim, o pedido da RECORRENTE não há qualquer possibilidade legal que permitiria desclassificar proposta
mais vantajosa, permitindo que proposta mais onerosa ao erário vença o certame, SERIA FERIR OS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE E DA CELERIDADE.

8. Dessa forma, requer-se que seja indeferida a peça recursal interposta pela empresa RECORRENTE tendo em
vista a manutenção da legalidade do certame e a atenção aos devidos procedimentos legais cabíveis.

Termos estes,
Pede-se Deferimento e Bom-Senso

C.Q. COM. E SERV. ALIMENTÍCIOS E EVENTOS LTDA
Queila Maria Pantoja Gonçalves

Fechar
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