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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

CONTRA RAZÃO :
AO Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe – Coren/SE 

 Pregão Eletrônico 03/2019
  

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de organização de eventos,
serviços correlacionados e suporte, para realização da Semana de Enfermagem 2019 e da IV Corri- da da Semana
de Enfermagem 2019, compreendendo planejamento operacional, organização, exe- cução, acompanhamento e
fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico. 

 Ref.: Aceitação da Proposta e Habilitação da empresa EXO Company, arrematante do GRUPO 2
  

A empresa EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA. Interpõe as contrarrazões mediante o recurso da empresa
RADAR GESTAO, considerando que a empresa deveria ser desclassificada.

  
Nas palavras da licitante RADAR GESTÃO DE NEGÓCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA:

  
“Não apresentou, na Proposta Comercial do lote que venceu, as DECLARAÇÕES que asseguram a Contratante,
exigir da Contratada a perfeita execução dos serviços, observando rigorosamente as especificações técnicas, em
conformidade com as normas e padrões do COREN-SE

 A ausência dessas declarações, além de ensejar riscos para a perfeita execução e cumprimento rigoroso das
responsabilidades por parte da Contratada, descumpre a exigência do item 13. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA
VENCEDORA, subitem 13.3 “Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências deste Edital e
seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento.”.

  
Primeiramente, embasamos as contrarrazões na Lei 8.666/93.

  
Aos fatos

  
O envio da proposta foi feita após a etapa de lances, como previsto em lei, conforme solicitação da administração,
então a comissão de licitação do COREN-SE analisou a proposta enviada, declarando-a ACEITA.

  
O modelo de proposta presente no edital é apenas um modelo, não necessariamente precisa ser o mesmo enviado
pela empresa vencedora do certame. A proposta enviada deve, obrigatoriamente, estar em papel timbrado da
empresa e assinada.

  
Senão vejamos do próprio edital:

 “5.8. As propostas deverão ser apresentadas de forma clara e objetiva, em conformidade com o instrumento
convocatório, devendo conter todos os elementos que influenciam no valor final da contratação, detalhando: 5.8.1.
o preço por item e o valor global da proposta, conforme o disposto no Instrumento Convocatório;” 

 (...)
 “5.11. A apresentação da proposta implicará no pleno conhecimento e aceitação, por parte da licitante, de todas as

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.” 
  

 
Todas as declarações exigidas por lei foram marcadas em campo próprio do Sistema Comprasnet antes da oferta
de lances. Qualquer outra declaração que extrapole a legislação vigente é exorbitante e não passível de
desclassificação ou inabilitação.

 “4.5. Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema
eletrônico, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital.” 

 Uma vez com a proposta enviada, desde a etapa de lances, a empresa está vinculada ao edital e ao pregão, não
sendo razoável qualquer declaração que reitere o fato, o fato já existe por força da lei.

  
A empresa EXO Company apresentou toda a documentação de habilitação impecável, com demonstração de
capacidade técnica acima do objeto licitado, sagrando-a habilitada no pregão 03/2019 do COREN-SE.

  
 
Do pedido

  
Pede-se a aceitação das contrarrazões expostas da empresa EXO Company Participaçoes LTDA-EPP, dando por
deferidas, rejeitando o recurso interposto pela empresa RADAR GESTÃO DE NEGÓCIOS E MARKETING
PROMOCIONAL LTDA.

  Fechar


