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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões
CONTRARRAZÃO :
Ilustríssimo Senhor, Sérgio Marcelo Araújo Barros de Oliveira, Pregoeiro da COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES DA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020
Processo Administrativo n° 23076.060665/2019-11
REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
00.446.627/0001-70, com sede na RUA NOVENTA E CINCO, Nº 220-D MARANGUAPE I Fone 81 3437 9933
3061 5221, na cidade de PAULISTA, estado de PE., por seu representante legal Sr JOSENILSON NUNES
DELFINO, portador do Documento de Identidade nº3.159.495 SSP/PE e inscrito no CPF sob o nº 513.921.604-,
vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro, do inciso LV, do art. 5, da constituição
brasileira a fim de interpor
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO
Contra RECURSO ADMINISTRATIVO formulado pela empresa ACM Distribuidora e Comercio de Bebidas LTDA –
ME CNPJ Nº 10.793.836/0001-44, recebido por essa digno, apresentando no articulado as razões de suas
contrarrazões.
I – DOS FATOS SUBJACENTES
Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional susografado, a recorrida e outras
licitantes, dele vieram participar, após declaração que garantiu à recorrida a classificação de vencedora, a
empresa ACM Distribuidora e Comercio de Bebidas LTDA entendeu e assim procedeu com um recurso contra a
habilitação e classificação da recorrida, conforme peça já composta ao processo, com as seguintes razões.
I - Não teria atendido ao item 8.7.3;
II - Não teria atendido ao Item 9.11.1;
III - Certificado de regularidade do IBAMA vencido.
VI - Não teria atendido ao Item 1.10 do termo de referencia;
V – Por fim a intimidação e ameaça ao Digno Sr. pregoeiro.
II – TEMPESTIVIDADE.
Inicialmente, comprova-se a tempestividade das contrarrazões. Conforme a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico Nº 13/2020, a data limite para registro de contrarrazão é 28/05/2020, em sintonia com o artigo 4º,
inciso XVIII, da lei 10.520/2002.
III – DAS RAZÕES DO CONTRA RECURSO
Inicialmente, é bom que se tenha em mente que a análise a ser feita por este Pregoeiro deve se referir à
habilitação Técnica da empresa para executar o contrato, e não quanto à execução ou formalidade de um laudo
analítico ou informações sobre a situação de outras empresas que não figura no processo.
Neste sentido observemos que o recorrente quando alegou, que o laudo bacteriológico apresentado pela
recorrida estar vencido, isto e uma verdade, mas contrariar o item 8.7.3 do edital isto não condiz à verdade dos
fatos apresentados no processo, pois como diz a máxima que,
“E melhor pecar por excesso de que por falta”
I - A recorrida no intuído de atender ao item 8.7.3 apresentou para atender a analise, FÍSICO-QUÍMICA o laudo
do LAMIN que por si só já resolveria todo o item, por se tratar de uma coleta geral que atesta a qualidade e
estrutura da fonte e seu produto principal que e a agua mineral, levando em consideração que e orago federal
responsável pelas autorizações federais ligados ao ministério de minas e energias, e órgão normativo
consultivo, onde está respaldado pela lei nº 7841/1945 alterado pelo decreto nº 7092/2010 e portaria do
ministério de minas e energia nº 247/2011.
Para a analise BACTERIOLÓGICA foi apresentado o laudo do ITEP, um órgão estadual que também responderia

29/05/2020 10:04

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

2 of 3

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurs...

por todo o item, e instituto consultivo dos órgão ligados a qualidade e eficiência e tecnologia do estado de
Pernambuco, instituído pela portaria estadual nº 7282/1976, ou seja, um órgão da esfera Federal e outro
Estadua,l que não a o que se questionar em seu formato ou execução, por tanto os laudo apresentados em
nada modificaria a decisão do pregoeiro pois foi atendido o requisito em evidencia, toda via não vamos nos
debruçar no debate da resolução CRHNº 10/09 pois acreditamos que foi perdido o objeto da discursão.
II- Na alegação do não atendimento ao item 9.11.1 Licença de funcionamento, se fez necessário uma leitura
nua e crua do item, então vejamos:
“9.11.1. LICENÇA SANITÁRIA PARA FUNCIONAMENTO da licitante, dentro da validade, expedida pela agencia de
vigilância sanitária federal, estadual ou municipal para o comércio de água mineral. (Decreto nº 20.786, de 10
de agosto de 1998)
9.11.1.1. Caso a licitante seja a própria FONTE, a licença é expedida pela Secretaria de Saúde do Estado.
9.11.1.2. Caso a licitante seja DISTRIBUIDOR/REPRESENTANTE, a licença é expedida pela Secretaria de Saúde
do Município. “
Ora; o recorrente não se deu ao trabalho de ler o edital, pois tão somente destacar que a licença de
funcionamento da envasadora Gêneses esteja com a validade expirada, no toca a letra editalícia em nada muda
a atual classificação, pois para que seja notado tal fato só nos basta fazer uma indagação:
Quem esta figurando no processo licitatório?
Resposta
Gêneses Indústria e comercio de agua mineral!!
Ou
Real Mix Comercio Varejista Ltda.- EPP!!
Para o atendimento do item 9.11.1 o edital especificou que para o atendimento pleno teria que ser observado o
subitem 9.11.1.1 e o 9.11.1.2, seguindo a linha de pensamento quem esta figurando no processo e a Real Mix
Comercio Varejista Ltda- EPP atual classificada em 1º lugar, a qual acostou em seus documentos de habilitação
ao processo sua licença de funcionamento valido, atendendo ao item em discussão, lembrando a máxima;
“E melhor pecar por excesso de que por falta”
A recorrida acostou também ao processo a titulo de compor ademais seus documentos a licença da fonte
Gêneses que se encontrava vencida (14/03/2020), toda via acreditamos que a recorrente além de não ler bem
o edital também não analisou bem os documentos da recorrida, pois foi conjuntamente anexado o respectivo
protocolo demostrando que se trata de mera formalidade anualmente executada.
Nunca e demais destacar que, por conta da atual situação de pandemia que passa nosso estado, o País como
um todo e ate o mundo por conta do COVID-19, no dia 14/03/2020 foi publicado o DECRETO Nº 48.809, DE 14
DE MARÇO DE 2020, do governo do estado de Pernambuco restringindo a mobilidade e funcionamento de
empresa e órgão que integram a administração publica, desta forma por exclusiva conta desta situação foi dada
entrada na renovação da licença, e isto não se deu por qualquer irregularidade da fonte mais por validade
formal do documento, e partindo desse ponto os procedimentos para renovação não se estende por mais de 15
dias em tempos normais, mas, com essa pandemia esse processo ultrapassou os prazos habituas.
III – No tocante ao Certificado de regularidade do IBAMA vencido, para iniciamos o debate no tocante a este
trópico, cabe fazer uma indagação:
Em qual item do EDITAL esta exigindo o certificado do IBAMA, para que o recorrente peça a inabilitação da
recorrida?
Devemos volta à letra fria do EDITAL no termo de referencia item 1.10 que diz assim:
“1.10. Os itens devem estar, no que couber, em conformidade com as normas e registros exigidos: IBAMA,
ABNT, INMETRO, ANVISA etc. compulsoriamente e/ou expressos neste TR, Edital e anexos.”
Em momento algum se verifica a exigência da certidão de regularidade ou comprovação de regularidade, o que
diz e que o produto “devem estar, no que couber” em conformidade com as normas de entre outros órgãos o
IBAMA, lembrando a já falada máxima:
“E melhor pecar por excesso de que por falta”
De certo que a certidão apresentada pela recorrida esta fora de sua validade, isto se deu por erro na
preparação do arquivo de envio da documentação, pois temos em posse uma certidão do IBAMA datada de
19/03/2020 e emitida nesta mesma data com validade de vencimento para o dia 19/06/2020, comprovando
sua regularidade junto ao órgão, que podemos apresentar, mas caso não aceitar possa, solicitamos a exclusão
do hol de documentos da habilitação a certidão do IBAMA.
IV – Com referencia ao item 1.10 do termo de referencia, e flagrante a falta da verdade nas alegações da
recorrente no tocante a irregularidade da envasadora Gêneses, como já foi demostrado acima que por conta da
situação de pandemia enfrentada pelo estando de Pernambuco e pelo país não foi possível apresentar a
renovada licença anual de funcionamento, o que deve ser destacado que a mesma não passou ou passa por
qualquer impedimento por qualquer órgão fiscalizado das esferas, Federal, Estadual ou Municipal, e que por um
erro no envio por parte da recorrida foi anexado certidão vencida do IBAMA, mas que há época da abertura do
pregão já se encontrava uma certidão com validade que atesta a regularidade da envasadora Gêneses.
No nosso entendimento tais alegações feitas pela recorrente e uma denunciação caluniosa prevista no artigo
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339 do código penal brasileiro.
V – Por fim a intimidação e ameaça ao Digno Sr. pregoeiro, isto foi como entendemos quando da narrativa
descrita no ponto 28 da peça da recorrente, tentando intimidar o pregoeiro com afirmações dos gêneros
“imagine todos os servidores e alunos ingerindo agua mineral de uma indústria que se quer teve a diligencia de
manter em dias as condições documentais”
Da mesma forma quando a recorrente chama o principio da VINCULAÇÃO, no ponto 35 de sua peça, coloca
como ilegal a atitude do Sr. pregoeiro e o ameaça a titulo de negar um dos baluartes dos princípios
fundamentais da administração publica que e a VANTAJOSIDADE elencada no artigo 3º da lei 8666/93, não se
pode admitir tal atitude por parte de um licitante.
Com referencia ao principio da VINCULAÇÃO o digno Sr. pregoeiro então deve ser reger pelo item 7.18 e o
7.28.2 do edital, sem se afastar do que couber ao item 9.3 do edital, que faz lei entre as partes no processo
licitatório.
III – DO PEDIDO
Levando em conta a grandeza desta instituição e a importância que tem a UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO para nossa empresa, pleiteamos o não conhecimento do tal recurso, e que siga a macha
processual para a finalização deste processo, devido a inconsistência das alegações feita.
Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Pregoeiro reconsidere sua decisão de acatar este
o recurso acostado pela empresa ACM e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir,
devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93,
observando-se ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo

Nestes Termos
P. Deferimento

Real Mix Com. Varej. Ltda – EPP
Josenilson Nunes Delfino
Sócio Administrativo
Fechar
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