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AO MAGNÍFICO REITOR,

Trata o presente processo de Registro de Preços unitários visando à aquisição de
Utensílios de Copa e Cozinha para a UFPE.
Após a aceitação e habilitação dos 29 itens do certame foi dado para todos os
licitantes, o tempo previsto em lei para a interposição de recurso.
A empresa LL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº
28.315.329/0001-60 registrou Intenção de Recurso para os itens: 28 e 29. Foi-lhe dado o prazo de 03
(três) dia úteis para a inserção no sistema das Razões (motivos) do recurso e, tempestivamente a
Recorrente inseriu as Razões de Recurso para ambos os itens.
Os itens: 02 e 10 foram fracassados.
Já os itens: 01, 03 ao 09, 11 ao 27 foram adjudicados normalmente.
Promovida à adjudicação dos itens elencados acima, sugiro a homologação deles.
O Termo de Adjudicação encontra-se no Doc. nº 115.
A Ata de Realização do Pregão encontra-se no Doc. nº 113.
Os SICAF’s das empresas que tiveram suas propostas adjudicadas e dos itens: 28 e 29
pendentes de adjudicação encontram-se nos documentos 126 e 127 (sendo estes Atualizados e com
Certidões Válidas anexas).
A interposição de recurso pela empresa LL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI - ME (Recorrente) para os itens: 28 e 29 encontra-se nos documentos nº 117 e nº 120,
cuja decisão cabe à Autoridade Competente.
Já as contrarrazões da Empresa Ômega Produtos e Serviços LTDA (Recorrida),
nos Documentos nº 118 e nº 121.
O posicionamento do setor demandante (Coordenação de Planejamento de Compras -

CPC) sobre a parte que lhe compete, encontra-se nos documentos nº 123 ao nº 125.
Sobre o recurso, tempestivamente interposto pela LL COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, contra o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico 01/2020
que aceitou e habilitou a proposta da empresa Ômega Produtos e Serviços LTDA para os itens: 28 e
29 temos o seguinte posicionamento:

DA ANÁLISE DA PEÇA RECURSAL

Nas suas Razões de Recurso contra a Aceitação dos itens: 28 e 29, a empresa LL
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – ME (Recorrente), em sua totalidade,
disse apenas:
“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!”

Nas suas Contrarrazões de Recurso, a empresa Ômega Produtos e Serviços LTDA em
sua totalidade, disse:
“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:
a) Seja recebido de forma tempestiva a Contrarrazão dos Recursos Administrativos, com seu
regular efeito, determinando se o seu imediato processamento;
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.”

CONCLUSÃO:
Finalmente, face ao exposto na peça recursal da RECORRENTE LL COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, contra o resultado de julgamento que aceitou e habilitou a

proposta da empresa Ômega Produtos e Serviços LTDA para os itens: 28 e 29, nas contrarrazões da
empresa RECORRIDA e pela explanação do setor demandante da UFPE que comprovou que as
Garrafas Térmicas de capacidade 1,0 a 1,2 litros (item 28) e de 1,8 a 2,0 litros (item 29), marca
UNITERMI, modelo VERONA, ambas têm REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX,
conforme arquivos enviados anexos à proposta (folha 03 do Doc. 96 e folha 29 do Doc. 103), como
também pela consulta do setor demandante ao site do fabricante www.unitermi.com.br (última foto
da última folha do Doc. 123 e última foto da última folha do Doc. 124).
Sendo assim, opinamos pelo INDEFERIMENTO da peça recursal devendo ser
mantida a aceitação e habilitação da RECORRIDA, uma vez que não procedem as alegações
apresentadas, visto que se trata de recurso meramente protelatório, mantendo-se classificada e
habilitada a empresa vencedora, que atendeu as exigências do Instrumento Convocatório.
Caso a decisão da autoridade competente seja favorável à licitante vencedora, a
adjudicação será viabilizada pelo Magnífico Reitor, a quem caberá também a homologação do
certame, conforme Edital.
Este é o relatório que submetemos à V. Maga., s.m.j., que poderá acatá-lo ou não,
mediante prévia oitiva da Procuradoria Federal nesta UFPE.
Após o feito, devem os autos retornar à Divisão de Licitações para a publicação do
resultado de julgamento, conforme exige artigo 8º, inciso XIII, “c”, do Decreto 10.024/2019.

Em 11/03/2020

Atenciosamente,

_______________________________
Marcos Aurélio Carvalho Paraíso
Pregoeiro
Siape 1783826

_______________________________
Raíssa Marçal de Barros Ferreira
Assistente em Administração / Equipe de Apoio
Siape 2394609
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