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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões
CONTRARRAZÃO :
Ao Sr. MARCOS AURELIO CARVALHO PARAISO Pregoeiro oficial da UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020
CONTRARRAZÃO
I) CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
A OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
nº31.354.105/0001-72, vem tempestivamente apresentar CONTRARRAZÃO, ao recurso interposto pela empresa LL
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – CNPJ nº 28.315.329/0001-60, empresa licitante do Pregão Eletrônico em
epígrafe.
II) DAS RAZÕES DO RECURSO:
Inicialmente cabe esclarecer que a licitante OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA atendeu a TODAS as exigências
previstas no Instrumento Convocatório, sagrando-se vencedora do Pregão Eletrônico 001/2020, ocorrido em 27 de
janeiro de 2020 por ofertar a Proposta mais vantajosa a Administração.
No entanto, a licitante LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, inconformada e a fim de conturbar o certame,
apresentou RECURSO ADMINISTRATIVO sem fundamentação lógica e razoável, na tentativa de induzir O
respeitável Pregoeiro e sua equipe ao erro, requerendo a desclassificação da empresa ora habilitada, alegando
erroneamente o descumprimento de Cláusulas Editalícias.
III) DOS FUNDAMENTOS:
III.1) DO PRODUTO OFERTADO E SEU ATENDIMENTO AO REQUISITOS DO EDITAL
Após encerrada a fase de lances, a licitante OMEGA apresentou sua documentação para habilitação no certame.
Após a análise da documentação por parte da Pregoeira, a mesma decidiu corretamente pela aceitabilidade de sua
proposta, justamente por cumprir com todos os requisitos estipulados no Instrumento Convocatório.
Em seu Recurso a Recorrente LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS alega o descumprimento do Edital, dizendo que
supostamente o produto oferecido pela empresa OMEGA é de plástico e que o Edital pede revestimento externo em
aço inox, citando que acessou o site do fabricante UNITERMI, vejamos os dizeres no recurso da recorrente:
O produto oferecido pela empresa OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, marca UNITERMI modelo VERONA, é de
PLÁSTICO, e o Edital pede REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX. Pode ser facilmente comprovado pelo site do
fabricante: www.unitermi.com.br Assim, o mesmo deve ser desclassificado!
Entretanto, ao contrário do alegado, a empresa OMEGA, atendeu na íntegra TODAS as exigências editalícias,
inclusive consta na sua documentação o CATÁLOGO DO FABRICANTE com o produto ofertado, comprovando a
exigência solicitada.
Causa uma certa estranheza que a licitante LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS não tenha conferido as
documentações que estão disponíveis para todos os licitantes após a fase de lances e não tenha checado que a
empresa OMEGA apresentou o catalogo do produto que será fornecido, contendo todas as especificações técnicas e
inclusive na sua descrição consta GARRAFA INOX.
Ademais, a LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ao aduzir que o produto não corresponde, citando o site da unitermi,
não trás como exemplo nenhum produto, apenas citando o site. Pois hora, o site possui diversos produtos e como
ela não especifica o produto, faz uma alegação infundada e leviana, dizendo que pode ser facilmente comprovado,
quando ela mesmo não o faz.
IV) DA CONCLUSÃO
Conforme demonstrado neste, não houve por parte deste pregoeiro nenhuma irregularidade na decisão de
habilitação da OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, visto que a mesma não só apresentou a proposta mais
vantajosa para Administração como também cumpriu com TODOS os requisitos obrigatórios estipulados no Edital,
afastando assim o argumento inobservância ao Princípio de Vinculação do Instrumento Convocatório.
Ademais, ainda demonstrou no seus documentos de habilitação o catálogo do produto ofertado, que cumpre
claramente com os requisitos impostos pelo Edital.
V) DOS PEDIDOS
Postas estas premissas, expostas as razões, postula a Recorrida nesta oportunidade:
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=828542&ipgCod=22838859&Tipo=CR&Cliente_ID=dgm20… 1/2
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a) Seja recebido de forma tempestiva a Contrarrazão dos Recursos Administrativos, com seu regular efeito,
determinando se o seu imediato processamento;
b) Por todo o exposto, requer-se seja julgado como IMPROCEDENTE o Recurso apresentado pela licitante LL
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, uma vez que não possui o mínimo respaldo legal, para com efeito manter a
habilitação da OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ofertante da proposta mais vantajosa para a Administração e
vencedora do certame.
Nestes termos, pede deferimento.
Inhumas, 03 de Março de 2020

OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº31.354.105/0001-72
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