
   
 

   

ILUSTRISSIMA SENHORA PREGOEIRA E COMISSÃO DE LICITAÇÃO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  

      REF.: CONTRA RAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL DO PREGÃO  N.º 17/0061/-PG-DRP.  

 
 

RCF MACHADO -ME - CNPJ.83.317.248/0001-08     I.E 15.169.071-5, sediada na Rua. TV. BARÃO DO 

TRIUFO, 2475 - PEDREIRA CEP.66087-270 BELÉM-PA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Roberto 

Carlos F. Machado  Portador do CPF nº 231.894.523-34, RG nº  2106445- SEGUP, devidamente qualificado 

no presente processo vem na forma da legislação vigente em conformidade com o Art. 4º, XVIII da Lei 
n.º 10.520/02, vem até Vossas Senhorias, para, tempestivamente, interpor estas CONTRARAZÕES, ao 

recurso apresentado pela empresa E. PELEGRINE DE LOIOLA COMERCIO & DISTRIBUIDORA, perante essa 

distinta administração que de forma absolutamente coerente declarou a controrrazoante participante 
do processo licitatório em pauta. 

 

1 – CONDIÇÕES INICIAIS:   

ILUSTRISSIMA SENHORA PREGOEIRA E COMISSÃO DE LICITAÇÃO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  

.  

O respeitável julgamento das contrarrazões interposto recai neste momento para sua 
responsabilidade, o qual a empresa CONTRARRAZOANTE confia na lisura, na isonomia e na 

imparcialidade ser praticada no julgamento em questão, buscando pela proposta mais 
vantajosa para esta digníssima administração, onde a todo o momento demonstraremos 

nosso Direito Liquido e Certo e o cumprimento pleno de todas as exigências do presente 

processo de licitação.  

1 – DOS FATOS:   

A recorrente motivou na data de 28 de Dezembro de 2017, a intenção de  

recurso com as alegações a seguir:   

a) –  PROPOSTA E MARCA   

Alega a recorrente que não forneceremos em capas acrílicas e colocamos marca em duplicidade,  
Sobre as capas acrílica forneceremos sim tudo como está no edital, já sobre a alegação de duplicidade onde 
o edital pedi a marca maxprint apenas como referência, no campo marca ofertada de nossa proposta está 
bem expresso entre linhas no campo marca, (marca- Elgin) colocamos na proposta como estava no edital. 
 A proposta apresentada não fere nem um direito de participação de nem uma de nossas concorrentes.  
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ITEM  DESCRIÇÃO DO MATERIAL  MARCA  UND  QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO  

VALOR 

TOTAL   

1    
CD-R - 700MB - COM CAPA ACRILICA UN 6.000  
MODELO: MAXPRINT  elgin UND  

6000  
  

  

2  CD-RW - 700MB COM CAPA ACRILICA UN 600 

MODELO: MAXPRINT  
  elgin UND   

600    

3  

  
DVD-R - 4,7GB - COM CAPA ACRILICA UN 600  
MODELO: MAXPRINT  

  elgin 

UND   

600    

4  DVD-RW - 4,7GB - COM CAPA ACRILICA UN 600 MODELO: 

MAXPRINT  elgin 

UND   
600    

VALOR TOTAL DO LOTE II     

 
 
 
3- COMENTARIOS GERAIS 
 
 

Nobre Pregoeira, cabe-nos neste momento, a título de comentário geral,  
que a recorrente em suas inconsistentes razões apresentadas, além de elencar fatos sem fundamentações 
sólidos, chegou ao desatino de citar em seu Recurso Administrativo em nome de nossa empresa que a anos 
fornece aos senhores, Além do que, a recorrente demonstra em seus dizeres um requerimento desesperado 
de desclassificação da empresa vencedora do certame.  

E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim  
como, no bom senso da autoridade que lhe é  superior, que estamos INTERPONDO estas CONTRARRAZOES, as 

quais certamente serão deferidas, evitando assim, maiores transtornos. 
 

4 - DO PEDIDO   

Diante ao exposto, tendo em vista que a controrrazoante atendeu a todos  
os requisitos exigidos no processo licitatório, bem como ante a  apresentação de proposta mais vantajosa 
apresentada para o SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, não obstante, requer-se, também, que seja indeferido 
o pleito da recorrente no que tange a desclassificação da controrrazoante, sendo que tal pedido não encontra 
qualquer respaldo legal ou diploma editalício 
 
 Nestes termos, Pedimos Bom Senso, Legalidade e Deferimento.  
     
                                                                                         Belém, 04 de Janeiro de 201 
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