
 

  

ILMO. SR. PREGOEIRO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE RESTINGA SECA/RS 

 

 

 

 CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 – PROCESSO Nº 605/2021 

 

 

 

Constitui objeto desta licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO 

PARCELADA DE LUMINARIAS DE LED PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTANÇÃO 

PÚBLICA 

 

  

   

ELETROCIDADE COMERCIO DE ELETROFERRAGENS EIRELI , pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ 27.192.870/0001-66, sediada na Rua Roberto Rosso, s/nº, 

na cidade de Siderópolis/SC, por seu representante legal abaixo assinado (procuração já 

anexada no processo licitatório), devidamente qualificado no presente processo, vem na 

forma da legislação vigente, tendo como fundamento no artigo 4º, XVIII, da Lei 10.520/02, 

tempestivamente, interpor  

  

 

 

 



 

  

 

CONTRARRAZÕES 

 

 

 

Ao inconsistente recurso apresentado pelas empresas ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ELETRO ELETRONICOS LTDA, SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI e ELETRO ZAGONEL LTDA , perante essa 

distinta administração que de forma absolutamente coerente declarou a contrarrazoante 

vencedora do processo licitatório em pauta. 

 

 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Ilustre Pregoeiro e Comissão de Licitação  

 

O respeitável julgamento das contrarrazões interposta, recai neste momento 

para sua responsabilidade, o qual a empresa CONTRARRAZOANTE confia na lisura, na 

isonomia e na imparcialidade a ser praticada no julgamento em questão, buscando pela 

proposta mais vantajosa para esta digníssima administração, onde a todo o momento 

demostraremos nosso Direito Líquido e Certo e o cumprimento pleno de todas as 

exigências do presente processo de licitação. 

 

 



 

  

2. DO DIREITO PLENO AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO    

 

A contrarrazoante faz constar o seu pleno direito as Contrarrazões ao Recurso 

Administrativo devidamente fundamentado pela legislação vigente e as normas de licitação.  

A contrarrazoante solicita que o Ilustre Sr. Pregoeiro e esta douta comissão de 

Licitação, conheça as contrarrazões e analise todos os fatos apontados, tomando para si a 

responsabilidade do julgamento.  

Sendo assim, segue abaixo as razões expostas. 

 

3. DA VALIDADE DA GARANTIA APRESENTADA 

 

Sem maiores delongas, vamos direto ao ponto em questão: a DECLARAÇÃO 

DE GARANTIA, LANCES INTERMEDIARIOS, QUALIDADE DA LUMINARIA OFERTADA. 

Alega a empresa ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO 

ELETRONICOS LTDA que a proposta no valor de R$ 480,00 não foi aceita como lance e 

sim uma possível e futura negociação, caso a empresa vencedora fosse desclassificada 

Conforme acima exposto, o decreto abaixo determina o seguinte: 

Decreto Nº 3.555/2000  
 
Art. 11. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e ob-
servará as seguintes regras:  
 
VIII - em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponen-
tes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;  
 
IX - o pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, 
a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e 
os demais, em ordem decrescente de valor; 

 

 

 

 



 

  

 

Em  complemento ao decreto exposto o qual deixa mais do que claro no inciso VIII, que 
a empresa ESB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELÊTRONICOS LTDA não poderia 
estar ofertando lances intermediários para lhe garantir uma melhor colocação na licitação. 
Resta claro que se o lance ofertado de R$ 480,00 fosse aceito pela Pregoeira, estaria indo 
realmente contra os princípios da igualdade e impessoalidade o qual esta empresa e a 
Administração Pública presa tanto. 

 

A empresa ESB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELÊTRONICOS LTDA  

alega que a proposta apresentada pela contrarrazoante está em desacordo com o exigido no 

edital, cabe informar que trata-se de uma falta de análise da documentação, pois todos os 

quesitos e exigências foram cumpridas, sendo que a mesma foi aceita pela ilustre comissão 

de licitação, causando assim um tumulto no processo que já foi analisado pelos senhores.  

Seguimos sobre a declaração de Garantia com ambiguidade que alega a 

recorrentes de não constar “por extenso” a validade, mas o mesmo se fez presente em 

nossa proposta como foi avaliada por esta ilustre comissão de licitação e segue abaixo: 

  

 

E também foi apresentado a declaração de ANEXO IV DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 
DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, o qual faz a empresa cumprir com total responsabilidade 
perante ao pregão em questão. 

 

Ao mesmo passo, vejamos o item seguinte: 



 

  

 

Alega a empresa SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 

E ILUMINAÇÃO EIRELI e ELETRO ZAGONEL LTDA, que a luminária não atende ao 

solicitado no edital, mas conforme documentação entregue na data da licitação constava o 

certificado do INMETRO e Descrição conforme ao solicitado no Edital.   

 

 

Agora, vejamos o que dispõe a PORTARIA INMETRO Nº 20/2017 : 

 

Conforme exposto no anexo I-B - REQUISITOS TÉCNICOS PARA LUMINÁRIAS 

PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA QUE UTILIZAM TECNOLOGIA LED  

A - REQUISITOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA 

 

 

 

O que deixa claro que a luminária ofertada pela contrarrazoante,  atende inteiramente ao 

solicitado no Termo de Referência. 

 

Referente a tensão da nossa Luminária e no certificado de Inmetro que ela é BIVOLT, com 

isto atenderia o que se pede no edital uma tensão de 100w a 250w conforme fica 

demonstrado novamente na PORTARIA INMETRO Nº 20/2017 como segue abaixo: 

 

 

Frisa-se que a proposta apresentada pela contrarrazooante a esta 

administração é mais vantajosa, além de estar adquirindo um produto de excelente 

qualidade com os valores mais atrativos que a concorrência. 

 



 

  

Sendo assim, tendo em vista a excelência do produto ofertado, bem como 

o melhor preço perante aos outros concorrentes, deve esta empresa ser 

definitivamente, declarada como vencedora do presente certame. 

 

4. DA SOLICITAÇÃO: 

  

Dado o julgamento exato que foi deferido por essa nobre Pregoeira, conforme 

demonstramos cabalmente em nossa explanação, solicitamos que essa Administração 

considere como INDEFERIDO O RECURSO DAS EMPRESAS ESB INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, SURFLUX COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI e ELETRO ZAGONEL LTDA. 

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 

contrarrazões, as quais certamente serão deferidas, evitando assim, maiores 

transtornos.  

 

Nestes termos, confiando nestes nobres julgadores, pedimos bom senso, legalidade 

e deferimento. 

 

Siderópolis, 30 de março de 2021. 

 

 

 

 

__________________________________ 

LEONARDO AUGUSTO GOMES SCHEFFEL 

REPRESENTANTE LEGAL  
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