
Pregão Eletrônico 

 

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões  

 
 CONTRA RAZÃO :  

 

Ao Ilustríssimo Sr. Pregoeiro da Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - 
FUNDECC 
 
 
Recorrente: Jetmax Soluções e Impressões Ltda. 
Recorrida: Web Printer Comércio de Máquinas Eireli 
Ref.: Pregão Eletrônico SRP nº 08/2018  

 
 
WEB PRINTER COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado com 
sede em Lavras no Estado de Minas Gerais, sediada à Rua João Pomarico, nº 207, sala 02, 
Bairro Padre Dehon, CEP: 37.200-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.678.003/0001-32, 
com escritório comercial na sede da empresa, vem apresentar: 
 
CONTRARRAZÕES 
 
Requer sejam recebidas as contrarrazões, e, uma vez cumpridas as demais formalidades 
deste Pregão Eletrônico, seja remetida à Comissão de Licitação e que mantenha a r. decisão 
classificatória, pelas razões de fato e direito a seguir expostas: 

 
I – DA TEMPESTIVIDADE 
 
A presente peça de contrarrazões é própria e tempestiva, posto que o Instrumento 
Convocatório concede o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 
Recurso, sendo que este prazo se deu na data de 13/11/2018, desta forma, terá o mesmo 
prazo para apresentação de contrarrazões, que começa a contar, findo o prazo do recorrente, 
sendo na data de 21/11/2018. 
 
II – BREVE SÍNTESE DO RECURSO 
 
 

A Recorrente JETMAX SOLUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA., alega em seu Recurso que, a 
Recorrida deixou de apresentar o seu balanço patrimonial dentro do prazo que determina o 
Edital. 
Arguiu que houve um equívoco por parte da comissão de licitação em conceder novo prazo a 
Recorrida para apresentação de balanço. 
Assim, aduz que a conduta omissa por parte da Recorrida em não apresentar o balanço 
demonstra desídia e não vinculação as exigências editalícias. 
E por fim, pede a inabilitação da Recorrida.  
Em síntese é o recurso. 
 
III – DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES 

 
A Recorrente alega que a Recorrida deixou de apresentar o documento Balanço Patrimonial e 
Atestado de Capacidade Técnica dentro do prazo estabelecido pelo pregoeiro no “Chat”, no 
entanto, ocorre que a recorrente está equivocada em todas as suas alegações. 
Com a devida vênia, não merecem atenção às alegações da Recorrente, como será 
demonstrado adiante. 
O Instrumento Convocatório em seu item 7. Da Aceitabilidade da Proposta Vencedora, diz no 
item 7.7 e seguintes prevê o que segue: 
 
7.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob 
pena de não aceitação da proposta.  

7.7.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 
pelo Pregoeiro.  
7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. (Grifo nosso) 
7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a continuidade da mesma.  



7.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. (Grifo nosso) 
7.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. (Grifo 
nosso) 
7.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

(...) 
 
Resta claro que o Ilustre Pregoeiro esteve comprometido com o Instrumento Convocatório 
em todo seu teor, no primeiro momento, as 10:14h, solicitou ao licitante vencedor, ora 
Recorrida, o envio da Proposta, conforme o item 7.8 da aceitabilidade proposta. 
 
Abertura do prazo de Convocação - Anexo 
13/11/2018 
10:14:11 
Convocado para envio de anexo o fornecedor WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS 
EIRELI, CNPJ/CPF: 10.678.003/0001-32. (Ata do Pregão pg. 02) 
Sistema 13/11/2018  

10:14:11 Senhor fornecedor WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 
10.678.003/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 1. (Ata do Pregão pg. 03) 
 
Foi o que ocorreu, a recorrida, encaminhou a proposta que foi considerada habilitada. 
Em obediência ao princípio da vinculação ao Instrumento Convocatório, prosseguiu para 
habilitação da documentação do licitante vencedor, ora Recorrida. Solicitando as 13:50h o 
envio de documentação:  
 
Abertura do prazo de Convocação - Anexo 
13/11/2018 - 13:51:44 
Convocado para envio de anexo o fornecedor WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS 

EIRELI, CNPJ/CPF: 10.678.003/0001-32. (Ata do Pregão pg. 02)  
Pregoeiro 13/11/2018 - 13:51:26  
Para WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Senhor licitante. Após consultas em 
sites oficiais constatamos que no SICAF não foi localizado o balanço patrimonial referente ao 
nível de credenciamento VI (Qualificação econômica financeira). Portanto, o senhor será 
convocado a anexar o documento no sistema. (...) (Ata do Pregão pg. 03)  
Sistema 13/11/2018 - 13:51:44  
Senhor fornecedor WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 
10.678.003/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 1. (Ata do Pregão pg. 03)  
Pregoeiro 13/11/2018 - 13:57:02  
Para WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Aproveito para solicitar também, um 
atestado de capacidade mais recente. (Ata do Pregão pg. 03)  

 
Ora, o Ato Convocatório é claro, primeiro a habilitação da proposta e posteriormente, a 
habilitação da documentação, portanto, o Nobre Pregoeiro agiu corretamente em conceder o 
prazo para o envio da documentação solicitada. 
Vejamos: 
 
8.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema o licitante será convocado 
a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento 
das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. (Grifo 

nosso) 
 
Importante informar ainda que, Atestado de Capacidade Técnica não possui data de validade 
perante a lei, quando o Ilustre Pregoeiro solicita um Atestado mais recente, é por simples 
diligência, pois não há previsão legal de validade para o Atestado de Capacidade Técnica, ele 
comprova que houve uma prestação de serviço para outro, e que este, atesta a qualidade de 
seus serviços, assim sendo, não é necessário que seja neste ano a prestação do serviço ou 
há anos atrás. 
E obediente ao Instrumento Convocatório o licitante vencedor, ora Recorrida, anexou a 
documentação solicitada e também o Atestado nos termos solicitados. 
Portanto, não há que se falar em não atendimento pela Recorrida e pelo Ilustre Pregoeiro dos 

preceitos licitatórios, uma vez que, o(a) Pregoeiro(a) não vislumbrou nenhuma irregularidade 



na proposta e nem mesmo na documentação apresentada com relação as exigências 
editalícias e em nenhum momento, concedeu prazo maior para a Recorrida, obedeceu os 
critérios previstos no Edital. 
 
V - DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA COMISSÃO 
 
Em que pesem os argumentos da Recorrente, razão não há para o acatamento do Recurso, 
isso porque, a Recorrida apresentou proposta e documentação nos termos do Instrumento 

Convocatório. 
Resta claro que, a Recorrida cumpriu com todas as exigências do Edital mediante avaliação e 
aprovação da douta Comissão de Licitação da Fundação de Desenvolvimento Científico e 
Cultural – FUNDECC. 
A legislação vigente (Lei 10520/02, em seu art. 2º, IV) determina que: 
 
“A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora 
da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o 
recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem 
como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.” (Grifo nosso) 
 
Consequentemente, ficou demonstrado que esta douta Comissão de Licitação, se prendeu ao 

Instrumento Convocatório tanto quanto a Lei de Licitações nº 8.666/93, assim como a Lei de 
Pregões nº 10.520/02, como também soube valorar a proposta e documentação da Recorrida 
que atendeu a todas exigências Editalícias. 
Portanto, vale destacar que não tem cabimento o Recurso apresentado pela Recorrente. 
Desta forma, a par da verdadeira justiça, a decisão classificatória “a quo”, deverá ser 
mantida em todos os seus ulteriores termos, não importando nem merecendo qualquer 
alteração, uma vez que a decisão classificatória ora guerreada teve a sua conclusão 
devidamente analisada por esta Ilustre Comissão Permanente de Licitação. 
 
IV – CONCLUSÃO 
 

As questões suscitadas revelam irresignação e inconformismo da Recorrente em razão de não 
ter visto no decisum a interpretação que desejou tivera dado a ilustre Comissão de Licitação, 
nem tampouco o enquadramento jurídico que pretendeu fosse dado aos fatos.  
Conclui-se que nenhuma razão assiste à Recorrente, que tentou iludir com entendimento 
equivocado o Exmo.(a) Pregoeiro(a), que soube muito bem valorar a proposta e 
documentação apresentada, não deixando de considerar quaisquer exigências, de forma a 
motivar claramente o seu convencimento, nos exatos termos do edital. 
Desta feita não há como ser julgado procedente o Recurso interposto. 
 
V – DOS PEDIDOS  
 
Por tudo já exposto e pelo o que mais consta no processo, requer a Recorrida: 

 
a) Sejam recebidas as presentes contrarrazões, por serem próprias e tempestivas; 
 
b) Que seja mantida a classificação da proposta e habilitação da WEB PRINTER COMÉRCIO 
DE MÁQUINAS EIRELI, pela sua boa-fé, e por ter preenchido todas as especificações, 
exigências e requisitos contidos no Edital de Licitação, Pregão Eletrônico nº 08/2018; 
 
c) Que seja NEGADO PROVIMENTO ao RECURSO interposto pela Recorrente JETMAX 
SOLUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA., eis que desprovido de fundamentação suficiente a ensejar 
a reforma da r. decisão que sagrou a Recorrida vencedora do certame; destarte deve ser 
mantida a r. decisão correta da classificação da WEB PRINTER COMÉRCIO DE MÁQUINAS 
EIRELI, ora Recorrida, por ter espelhado o mais correto entendimento e estar em total 

conformidade com a Lei e com os termos do Edital, durante todo o processo licitatório. 
 
 
d) Ato contínuo, ao improvimento do Recurso, requer seja realizada a adjudicação e 
homologação do certame à Recorrida, WEB PRINTER COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI. 
 
 
Nestes Termos, 
PEDE DEFERIMENTO. 
 
 

LAVRAS/MG, 21 de novembro de 2018. 



 
 
 
WEB PRINTER COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI-EPP. 
CNPJ: 10.678.003/0001-32 
R. João Pomarico, nº 207, sala 02, Bairro Padre Dehon, CEP: 37.200-000, LAVRAS / MG 
Representante legal: RAQUEL DE FARIA MYRRHA 
CPF: 002.899.766-26 - RG: M 7.697.791 

      

 


