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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MINAS GERAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 057/2020 
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELA EMPRESA 2P COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS EIRELI RELATIVO À LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2020,
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 

CENTRA MÓVEIS S/A, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 25.071.568/0001-24, sediada na Rua Travessão Leopoldina, nº 3577, fundos, bairro São Cristóvão, na
cidade de Caxias do Sul/RS,CEP 95059-010, neste ato representada por seu representante Thadeu Gomes de Souza, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 077.687.557-40, vem, respeitosamente, à presença de V. Sa.
Apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa 2P COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS EIRELI, pelas razões de fato e de Direito a seguir expostas.

I – DO CATÁLOGO TÉCNICO APRESENTADO PELA RECORRIDA

A licitante e Recorrente 2P COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS EIRELI alega que a Recorrida CENTRA MÓVEIS S/A, não teria atendido a exigência constante no edital para a sua habilitação, porquanto teria apresentado seu catálogo
técnico e descritivo de proposta com base no que já existia no edital, o que, segundo suas alegações seria contrário ao instrumento convocatório.

Inicialmente, oportuno destacar que a própria Recorrente é incapaz de indicar qualquer norma legal ou do edital, muito menos precedente jurídico que justifique as suas afirmações.

Aliás, se lida com atenção as suas razões recursais, o que se percebe é que a Recorrida tenha se proposto a cumprir fielmente as especificações técnicas constantes do catálogo e desenhos técnicos do edital, o que, obviamente, é
justamente o objetivo almejado pelo Órgão Licitante.

Neste norte, com a devida vênia, não há muito a que se impugnar por parte da Recorrida, porquanto não foi identificada qual seria a antijuridicidade de sua conduta e a sua consequência ao processo licitatório.

Com efeito, é certo que a Recorrida montou a sua documentação de habilitação no sentido de demonstrar que compatibilizou a sua linha de produção para atender integralmente o objeto do edital, com suas especificidades e
detalhamentos conforme descrito no lote da licitação em questão.

Neste ponto, é importante destacar que a finalidade da exigência do edital é justamente a avalição dos seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.

No caso em tela, a Recorrida demonstrou INTEGRALMENTE o atendimento a esses fatores, sendo que agiu com extremo zelo e diligência no sentido de atender cada um dos detalhamentos realizados pelo Órgão Licitante, indo ALÉM
daquilo que poderia lhe ser exigido, tudo no intuito de demonstrar o seu empenho no fiel cumprimento ao contrato.

Oportuno pontuar que a similaridade de itens, embora permitida legalmente, não retira a hipótese da empresa pretender o fornecimento de itens idênticos aos solicitados pelo processo licitatório, até mesmo porque isso evita critérios
subjetivos de qualidade, de maneira a garantir uma objetividade no julgamento dos produtos fornecidos, o que garante a satisfação do órgão Licitante e a segurança jurídica à empresa licitante.

Assim, sendo certo que não existe previsão legal para se inabilitar uma empresa por apresentar uma proposta que atende integralmente as exigências do Edital, pede para que seja rejeitado o recurso administrativo combatido por falta
total de embasamento.

II – DO LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELA RECORRIDA

Alega a empresa Recorrente de que a certificação apresentada pela Recorrida em relação ao item 9 do lote 03 (MESA RETANGULAR 1400X900X740 MM), seria inválida, porquanto a certificação se referiria a um produto com a medida de
700 MM de profundidade, ao passo que o exigido pelo edital seria uma profundidade de 900 MM.

Com a devida vênia, a Recorrida entende que a Recorrente age de má-fé no intuito de tumultuar o processo licitatório e de distorcer a realidade dos fatos, que se encontra documentada nos documentos apresentados ao processo
licitatório em debate.

Desta feita, consoante se sabe, a NBR 13966:2006, tem como objeto especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório. 

Especificamente em relação as mesas de trabalho (item ora em debate), as suas VARIÁVEIS estão descritas no item 5.1.3.1 e 5.1.3.2, consoante se pode observar abaixo, sendo que, em relação à profundidade a Norma Técnica faz
expressa remissão aos valores de sua tabela 4, que também segue abaixo:

TABELA 4
P1 - Profundidade mesa de trabalho - Mínimo 600 mm - Máximo 1100 mm
P2 - Profundidade mesa de reunião - Mínimo 800 mm - Máximo 1250 mm
P3 - Profundidade mesa auxiliar - Mínimo 500 mm - Máximo 750 mm

Note-se, portanto, que o item em questão, COM BASE NA NORMA TÉCNICA NBR 13966:2006, pode ser certificado com a apresentação de um INTERVALO de medidas, sendo que, no caso específico, o intervalo para a certificação da
profundidade tem como valor MÍNIMO 600 MM e MÁXIMO 1.100 MM.

Com efeito, não há qualquer distinção TÉCNICA entre a certificação apresentada para uma mesa com 700MM de profundidade e uma com 900MM de profundidade, porquanto AMBAS estão inseridas dentro do INTERVALO previsto na
tabela 04 da NBR 13966:1997.

Não se deve olvidar que, quando se fala em Certificado do INMETRO, ABNT este tem a função de certificar que determinado produto atende a regulamentos técnicos, que dispõe sobre características técnicas de insumos, produtos finais e
serviços, que não constitui objeto da competência de outros órgãos e de outras entidades da Administração Pública Federal, no que se refere a aspectos relacionados à segurança, prevenção de práticas enganosas de comércio, proteção
da vida e saúde humana, animal e vegetal, e com o meio ambiente.

A NBR-13966:2006, especificamente, lida, conforme ela própria anuncia, com 3 (três) critérios de classificação que são: utilização, características físicas e mobilidade, sendo que ao se exigir a certificação em conformidade com essa
norma, o Edital, por óbvio se atrela a sua finalidade e critérios, já que de embasamento técnico.

Assim, o Certificado de Conformidade Técnica é o instrumento mais apropriado para se auferir a qualidade, ergonomia e segurança de um produto, eis que o Certificado atende criteriosamente as normas da NR17, sem haver a
necessidade do edital ser taxativo e limitar-se a um Certificado com especificidade exagerada.

No caso em tela, a Norma Técnica estabelece um INTERVALO aceitável de certificação, de sorte que não há qualquer necessidade para que as Licitantes realizem a certificação de TODAS as medidas existentes neste intervalo, porquanto
se configuraria em um encargo excessivo.



21/10/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=876074&ipgCod=24037010&Tipo=CR&Cliente_ID=Govcentra+++&reCod=484037 2/3

Note-se que qualquer licitação pode, em conformidade com a NBR em questão exigir qualquer PROFUNDIDADE entre 600 MM e 1.100 MM, seja 637 MM, 978 MM, 700 MM, 900 MM, ou qualquer outra possível dentro desse intervalo,
admitindo-se, portanto, a diferença LITERALMENTE de Milímetros, em um total de 501 medidas diferentes (se considerada a variação apenas de números inteiros0.

Nenhuma empresa, portanto, tem condições de produzir uma certificação específica para cada uma dessas 501 medidas, sendo que a Norma tampouco faz essa exigência, porquanto indica claramente que SERÁ A MESMA CLASSIFICAÇÃO.

Aliás, e se pontuar que exigências excessivamente específicas para cumprimento dos critérios de habilitação e fornecimento dos produtos sequer são lícitas, ainda mais quando as exigências são mais rigorosas do que a própria Norma
Técnica a que faz referência (a qual, insista-se ADMITE o INTERVALO de medidas mencionados).

Esta, inclusive, é a conclusão que se tem da leitura do §5º do art. 7º da Lei 8.666/93:

“Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:
[...]
§ 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de
tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.

A norma legal, portanto, é clara que a especificação de características de determinados itens somente é admitida em caso de justificativa técnica sendo que, mais uma vez se insiste, a norma técnica em questão não faz distinção entre a
medida certificada (700 MM) e a exigida no Edital (900 MM), para fins de sua classificação.
Além disso, cita-se que a legislação afeta às licitações entende que sempre deverão ser admitidos itens similares, no intuito de ampliar a concorrência (art. 30, §3º, da Lei 8.666/93).

Aliás, especificamente sobre o tema (mobiliário), cita-se os seguintes trechos do ACÓRDÃO 3217/2014 - PLENÁRIO do TCU:

“III

30. No que concerne aos processos 1.632/2010, 1.633/2010 e 1.634/2010, que geraram, respectivamente, os Contratos 245/2010, 243/2010 e 244/2010, firmados, no total de R$ 15,3 milhões, com a LDM Indústria e Comércio de
Móveis Ltda., a SecexPrevi identificou restrição à competividade do certame tendo em vista o excessivo detalhamento de características de design, cuja especificação dos produtos só poderia ser fornecida por um fabricante. Para
exemplificar, reproduzo abaixo um dos itens referentes à questão em exame:

“Cadeiras CDN: braço em forma de trapézio com bordas ligeiramente arredondadas; a largura do braço deve ser de 19 mm na parte inferior, próxima ao assento, variando crescentemente até 36 mm na seção onde estará o apoia braços
(evidência 37, p. 52); a composição interna do assento é feito de espuma de poliuretano livre de CFC e seu revestimento externo em couro na cor preta, com costura horizontal (evidência 37, p. 53);

Cadeira de alimentação e cadeira alta: pés frontais em tudo de alumínio retangular 20x30 mm e espessura de parede de tubo de 5 mm; pés traseiros em tubo de aço redondo com diâmetro de 20 mm e espessura de parede de tudo de 2
mm (evidência 37, p. 55-56);”

31. Como descrito no Relatório de Fiscalização, um número expressivo de interessados retirou o edital (em média 28 empresas), mas a quantidade de participantes foi bem inferior (duas tiveram cinco participantes e uma teve seis), sendo
que, dos licitantes classificados no quesito preço, apenas a Vitra foi habilitada. As demais empresas foram desclassificadas por apresentarem amostras que não atendiam às especificações ou por não as apresentarem.

32. Solicitado a indicar marcas/fabricantes que atenderiam às especificações do edital, além do fabricante Vitra, o Sebrae informou que as seguintes marcas/empresas nacionais atenderiam à especificação: Giroflex, Voko, Escriba,
Flexform, Riccó, Artline, Mobiliare. Citou, ainda, marcas internacionais que possuem representantes no Brasil: Herman Miller, Steelcase e Haworth. Mas, após contato com as empresas indicadas, a equipe demonstrou que apenas a marca
Vitra cumpriria todas as especificações, como pode ser observado do seguinte excerto do Relatório de Auditoria:

“Diante da insuficiência das respostas às impugnações, solicitou-se ao Sebrae/Nacional que indicasse as marcas e fabricantes considerados equivalentes ao fabricante Vitra, que teriam condições de atender a todas as especificações dos
editais, sendo, por conseguinte, passíveis de serem aprovados nos testes de amostras (Ofício de Requisição 08-283/2012).

Em resposta, o Sebrae/Nacional informou que as seguintes marcas/empresas nacionais atenderiam à especificação: Giroflex, Voko, Escriba, Flexform, Riccó, Artline, Mobiliare. Citou, ainda, marcas internacionais que possuem
representantes no Brasil: Herman Miller, Steelcase e Haworth (evidência 39, p. 221-222).

Com intuito de confirmar tais informações, selecionaram-se alguns dos itens especificados nos editais (evidência 39, p. 19-32) e, mediante circularização, solicitou-se às empresas citadas a confirmação de que atenderiam integralmente à
especificação dos itens selecionados.

A Giroflex, em resposta, afirmou que não atendia às especificações integralmente ‘haja vista o nível de detalhamento, embora muito nos surpreenda não se falar em qualquer norma ABNT’ (evidência 39, p. 12).

A Voko, mediante representante, informou que não tinha como atender a solicitação ‘visto que se trata de um produto específico de um único fornecedor’, afirmando que não tinham nada que se assemelhasse (evidência 39, p. 13).

A Steelcase, mediante representante, afirmou que não atendiam às especificações propostas (evidência 39, p. 15).

A Atec Original Design, representante da Herman Miller, afirmou que tinha produtos similares para as mesas, armários e cadeiras com rodízios, não tendo produtos para os gaveteiros e cadeiras altas e fixas (evidência 39, p. 16).

A Artline, citada pelo Sebrae como uma das marcas que atenderiam à licitação, foi desclassificada em um dos certames, justamente por não atender às exigências, tendo inclusive impugnado o edital, conforme mencionado anteriormente.

Por fim, a empresa Beatriz Maranhão, representante das marcas Vitra, Voko, Flexform e Herman Miller, em resposta à mesma circularização feita, afirmou que a Vitra é a única que pode atender à especificação (evidência 39, p. 18)”.
(destaques inseridos)

33. Houve ainda fragilidades na confecção dos orçamentos prévios, porquanto a estimativa de preços foi apresentada pelo escritório de arquitetura, sem indicar quais as empresas haviam sido pesquisadas e as marcas de produtos por elas
oferecidos, resultando na contratação de itens com alto custo comparativamente a outros similares.

34. A equipe de auditoria elencou algumas evidências relativas a essa falha. Trago aqui, apenas para exemplificar, o caso da “cadeira CDN” adquirida pelo Sebrae, em 2011, por R$ 14.208,00, enquanto item similar, da marca Herman
Miller pode ser encontrado por R$ 5.300,00, conforme preço informado na internet (peça 95). Ressalte-se que a SecexPrevi pesquisou, no Portal de Compras do Governo Federal, o preço unitário de R$ 2.200,00 para produto com
características gerais semelhantes, contudo os responsáveis alegam que, nesse caso, haveria de se avaliar se tal artigo atenderia a todas as questões de design, garantia, conforto, certificações, funcionalidade, atributos técnicos, ajuste e
perfil do produto.

35. Dos argumentos apresentados pelos Srs. Paulo Tarciso Okamotto (Diretor Presidente do Sebrae/Nacional de 2007 a 31/12/2010); José Cláudio Silva dos Santos (Diretor de Administração e Finanças do Sebrae/Nacional desde
1º/3/2010), Carlos Alberto dos Santos (Diretor de Administração e Finanças do Sebrae/Nacional de 15/1/2007 a 28/02/2010 e Diretor Técnico desde 1/3/2010), responsáveis pela homologação do procedimento licitatório referente aos
processos 1.632/2010, 1.633/2010 e 1.634/2010, incluindo-se aqueles apresentados enquanto os autos encontravam-se em meu gabinete, entendo não terem sido suficientes para demonstrar a viabilidade de competição ou os motivos
de ordem técnica e as vantagens econômicas para a aquisição de mobiliários com características exclusivas da marca Vitra, de modo que não foram capazes de elidir a ocorrência em foco.

36. Apesar dessas constatações, deixo de acompanhar a sugestão da Unidade Técnica de aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 aos responsáveis, porquanto entendo que, na presente situação, considerando as
circunstâncias e as especificidades do caso concreto, afigura-se mais razoável adotar medida que privilegie a vertente pedagógica desta Casa de Contas no sentido de expedir determinação à entidade para que, nos próximos certames,
não inclua em seus instrumentos convocatórios detalhamento excessivo dos itens a serem licitados, com vistas a não restringir o caráter competitivo dos certames.”

Também neste sentido, cita-se o ACÓRDÃO 2995/2013 – PLENÁRIO do TCU:
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79. A seguir, apresentam-se alguns trechos selecionados do edital do Pregão UFCG 35/2013, confrontando-os com trechos do edital do Pregão TCU 57/2013 (peça 40), os quais se referem, praticamente ao mesmo assunto, mas são
descritos de formas notoriamente diferentes, sendo o edital 57/2013 mais genérico e o edital 35/2013 mais detalhado. Desse modo, percebe-se que o mesmo produto pode ser especificado de várias formas, as quais podem restringir ou
não a competitividade do certame.
Edital UFCG 35/2013 – Descrição das características da mesa em “L”
Tampo inteiriço em formato de "L", tipo estação de trabalho, em madeira aglomerada em MDP/MDF com espessura de 25 mm e revestimento laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordas retas encabeçadas com fita
de borda de PVC de 3 mm na parte frontal e bordas nas laterais, fita de borda de PVC de 1,5 mm na mesma cor do laminado. Fixação à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes e guia para passagem de cabos com tampa
removível, injetado em polietileno.
Estrutura metálica lateral com tratamento anti corrosivo por fosfalização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência à abrasão e impacto. Secagem em estufa, resistente a teste de névoa salina, coluna central em chapa de aço SAE
1020 30 x 200 x 1,2 mm, estampado com design diferenciado, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20 x 30 x 1,2 mm, travessa inferior de tubo de aço elíptico SAE 1020
20 x 45 x 1,9 mm conformado com raio médio de 1100 mm e profundidade de 640 mm.
Estrutura fixada ao tampo através de parafuso cementado 5,0 x 40 mm com alta resistência ao torque. Fixação de painéis frontais através de parafuso de zamak para minifix com rosca.
Edital TCU 57/2013 – Descrição das características da estação de trabalho tipo 1

Tampo:
Superfície retangular constituída em chapa de MDP (Medium Density Particleboard), revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão padrão Branco Diamante, Linha Essencial (*Ref. Madeplac BP) ou equivalente,
com espessura final de aproximadamente 25mm.
Na extremidade posterior ao usuário o tampo possui um recorte para a passagem de cabeamento em quase toda a extensão do tampo, com exceção das extremidades, com acabamento de borda.
Bordas retas, com laterais e frente (junto ao usuário) do tampo deve ser revestido com fita em PVC de 3mm, com o mesmo padrão de cor do tampo, coladas por sistema hotmelt.
Estrutura vertical (Lateral / Pé):
Lateral metálica composta por chapa de aço dobrada com seção horizontal de aproximadamente 600x80 e parede de 1,5mm SAE 1010/1020 com tratamento de proteção à corrosão em fosfatização orgânica. Deverá ter pintura
eletrostática a pó híbrida na cor aço prata anodizado e sapatas niveladoras fixadas na base.
As laterais intermediárias deverão possuir divisores de separação de elétrica e dados e ainda permitir a subida de cabeamento e o acesso ao seu interior sem a necessidade de desmontar a estação de trabalho.
Estrutura Horizontal:
Deverá ser composta por perfis de chapa de aço dobrada com secção transversal de aproximadamente 340mm x 80mm e parede de 1,5mm SAE 1010/1020 com tratamento de proteção à corrosão em fosfatização orgânica. Deverá ser
com pintura eletrostática a pó híbrida na cor aço prata anodizado.
Internamente deverá ter separadores em termoplástico colados à estrutura para organização de cabos, e recortes retangulares para passagem de cabos. (Grifo nosso)

80. Em que pese o fato de nenhuma licitante ter sido inabilitada por esse critério, observa-se que, de fato, as especificações técnicas contidas no termo de referência do Pregão 35/2013 foram excessivamente detalhadas, com
possibilidade de restringir o número de participantes e, por conseguinte, a competitividade do certame.

81. Assim, ainda que não tenham ocorrido inabilitações, em decorrência do não atendimento às especificações técnicas contidas o termo de referência do Pregão 35/2013, restou configurada a ilegalidade do referido instrumento
convocatório, que não observou o disposto nos arts. 3º, 14 e 40, inciso I, da Lei 8.666/93, evitando o detalhamento excessivo e desnecessário dos bens, o qual pudesse restringir a competitividade e a isonomia do certame.

Ainda sobre o tema, pode-se citar:

“DENÚNCIA. PREGÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MÉRITO. DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO
PARA UM ÚNICO FABRICANTE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA O PRODUTO “FITAS DE GLICOSÍMETRO”. DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA EM RAZÃO DA NÃO APROVAÇÃO
DE AMOSTRA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EM DESCONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06. EXIGÊNCIA DE QUE O DISTRIBUIDOR ESTEJA CREDENCIADO JUNTO AO
FABRICANTE DE FITAS REAGENTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. RECOMENDAÇÃO. 1. Demonstrada a ausência de participação no certame, resta caracterizada a sua ilegitimidade passiva. 2. Considerando o
deferimento dos pedidos de vista solicitados, a juntada da defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. Não corre o prazo prescricional durante o período de vista dos autos deferida à parte, desde a data do recebimento do
pedido até o término do prazo concedido ou, no caso de retirada dos autos, com a sua devolução, nos termos do inciso V do art. 182-D da Resolução n. 12/2008. 4. Tratando-se de produtos para diagnóstico in vitro, a ANVISA estabelece
exigências para comercialização de produtos. 5. Os critérios de análise da amostra devem ser previstos de forma objetiva e clara, conforme disposto no art. 44, § 1º, da Lei 8.666/93. 6. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n.
123/2006, nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 7. São estranhas à base constitucional
das licitações públicas quaisquer excessos ou demasias, na fase de habilitação, que embaracem ou comprometam a maior universalização do processo licitatório público. NOTAS TAQUIGRÁFICAS 13ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara –
23/04/2019 CONSELHEIRO SEBASTIÃO HELVECIO:
(TCE-MG - DEN: 841886, Relator: CONS. SEBASTIÃO HELVECIO, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 25/06/2019)

Note-se, portanto, que em que pese a mera exigência da certificação na fase de habilitação seja controvertida, é certo que essa exigência, quando admitida deve ter limites nas justificativas técnicas afetas ao objeto licitado.

No caso em tela, as justificativas e critérios técnicos eleitos pelo Edital foram os contidos na NBR-13966:2006, que aplica a mesma racionalidade e critérios de classificação para a medida apresentada para certificação (700 MM) quanto
para a exigida no Edital (900 MM), sem realizar qualquer distinção técnica entre elas, de sorte que as exigências o Edital foram comprovadamente atendidas.

Além disso, deve-se pontuar que o valor da proposta da Recorrida para o referido lote foi de R$ 171.910,00 (cento e setenta e um mil, novecentos e dez reais), ao passo que a proposta da Recorrente foi de R$ 193.910,00 (cento e
noventa e três mil, novecentos e dez reais), ou seja uma diferença de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), que representaria um custo a mais de 12,80% (doze inteiros vírgula oitenta centésimos de por cento) para a Administração, com
base em uma especificidade que não encontra respaldo na norma técnica, na legislação aplicável ou mesmo no Edital.

Realizados estes argumentos, a Recorrida entende que restou demonstrada a fragilidade das razões recursais ora combatidas, pelo que pugna pela manutenção de sua habilitação e a sua declaração de vencedora do processo licitatório em
relação ao lote em debate.

III) DO PEDIDO

Ex positis, a Recorrida requer o acolhimento das presentes contrarrazões, para que seja mantida a decisão favorável a sua habilitação, destacando que já se sagrou vencedora da fase de propostas, tendo apresentado a maior economia à
Administração, de sorte que seja negado provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa 2P COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS EIRELI.
Nestes termos, pede deferimento.

Belo Horizonte/MG, 21 de outubro de 2020.
______________________________________
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