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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
Ilustríssima Senhora, AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS, Pregoeira Serviço Social do Comércio - Departamento Regional do
Estado do Pará

Ref.: Pregão Eletrônico n. 36/2021 
UASG: 926654

RODRIGO ROCHA TAVARES DA SILVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 34.603.346/0001-04, com
endereço eletrônico contato.rrcm@gmail.com e sede na RUA 10 (POLO DE MODAS) LOTE 08, GUARÁ II, CEP.: 71.070-510,
BRASÍLIA-DF, vem, por intermédio do seu representante legal, tempestivamente, com fulcro na alínea “a”, do inciso I, do Art.
109, da Lei n. 8.666/93, à presença de Vossa Senhoria, a fim apresentar:

CONTRARRAZÕES AO RECURSO

Apresentado contra a r. decisão que nos habilitou para o Item 1 do Pregão Eletrônico em epígrafe, tendo tal recurso sido
interposto pela empresa LL VIDROS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.354.696/0001-73, ora Recorrente.

I – DO FUNDAMENTO LEGAL E DA TEMPESTIVIDADE

As presentes contrarrazões têm lastro precípuo no art. 4°, inciso XVIII, da Lei n. 10520/02, bem como no art. 26, do Decreto n.
5450/05. 
Noutro ponto, no que tange à tempestividade, tem-se que o prazo para apresentação/registro das razões findar-se-á no dia
01/09/2021.

II – DOS FATOS e do DIREITO

Após a divulgação do Instrumento Convocatório a Contrarrazoante envidou esforços, mobilizando seu corpo técnico, a fim de
satisfazer as formalidades editalícias e legais para sua devida participação no certame público em apreço.
Considerando a completude da documentação de habilitação apresentada, a Sra. Pregoeira habilitou a empresa RODRIGO
ROCHA TAVARES DA SILVA.

Todavia, a empresa LL VIDROS EIRELI interpôs recurso alegando que a Contrarrazoante não atendeu ao requisito elencado no
Item 6.1 do Instrumento Convocatório, conforme segue:

Motivo Intenção:Solicito recurso pela desclassificação da empresa RODRIGO ROCHA TAVARES DA SILVA pela inabilitação, visto
que apresentou varios documentos de habilitação técnica novos , a qual não tinham disponibilizado no prazo que está previsto
no edital no item 6.1 os documentos de habilitação exigidos no edital, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, até a
data e horário marcado para recebimento das propostas que seria dia 17/08/2021 devido a isso solicito recurso 

Vejamos, dessa forma, o teor do referido item:

6.1. A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcado para recebimento das propostas, quando
então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento dessa documentação.

Tal alegação, entretanto, não há de prosperar, visto que a Contrarrazoante apresentou a documentação de habilitação via
SICAF, conforme item 6.3 do instrumento convocatório.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais
licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

Em complemento ao item 6.3 a Sra. Pregoeira com o intuito de assegurar aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas solicitou via chat o envio dos documentos já declarados no SICAF, que segue:

Pregoeiro 24/08/2021 10:33:50 Para RODRIGO ROCHA TAVARES DA SILVA 73089990172 - Solicitamos no prazo de 30 (trinta)
minutos o envio dos certificados correspondentes aos declarados no SICAF.
Assim, resta demonstrado que a decisão da nobre Pregoeira foi inteiramente acertada e não merece reparos uma vez que
existia previsão editalícia e, portanto, o recurso não deve prosperar. 

DO PEDIDO
Na esteira do exposto, requer-se seja julgado IMPROVIDO o presente recurso, com efeito para que, reconhecendo-se a
legalidade da decisão hostilizada, como de rigor, mantenha a habilitação da empresa RODRIGO ROCHA TAVARES DA SILVA

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Brasília, 01 de setembro de 2021.
 Fechar


