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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, ContraRazões e Decisões
CONTRA RAZÃO :
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA E VETERINARIA
LICITAÇÃO:
Pregão Eletrônico N.º 6/2017 (SRP)

MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, inscrita no CNPJ/MF sob. Nº 11.020.389/000153, pessoa jurídica de
direito privado, com sede na COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYÃO CHACARA 14 LOTE 09, CEP 71.080090,
Guará II/DF, por seu representante legal, respeitosamente, perante a ilustre presença de Vossa Excelência,
dentro do prazo legal e nos termos do artigo 37, da Constituição Federal, artigo 138 do Código Penal, bem
como dos artigos 95 e 98, ambos da Lei 8.666/93, apresentar C O N T R A R R A Z Õ E S ao recurso
administrativo interposto por JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  ME, inscrita no CNPJ
04.119.118/000194, qualificada nos autos do Pregão supracitado, pelos fatos e fundamentos a seguir
delineados.
 I  BREVE SÍNTESE DOS FATOS: 
1. Tratase de recurso administrativo interposto referente Pregão Eletrônico Nº 6/2017 cujo objeto é o registro
de preços de aquisição de gêneros alimentícios.
2. Alega a recorrente que:
Ressalvamos ainda que, nos causou bastante estranheza, o fato da segunda colocada ser habilitada, cotando
uma marca que não comercializa o objeto licitado. No item 23, salmão em posta, a concorrente cotou a marca
Arigatô, que não comercializa salmão em posta, somente filé ou inteiro. É possível fazer uma diligência no
telefone n° 3298.1804, e constatar facilmente está alegação.
3. VAMOS AOS FATOS
3.1 A nossa empresa entregou fielmente a documentação e todas as amostras, conforme rege o edital e foi
deferido as amostras inclusive o item 23 salmão em posta entregamos de acordo com a especificação do edital
. Neste contexto, não há fundamentos nem tão pouco amparo legal, para requerer a desclassificação da
empresa MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, sob alegações insubsistentes.
Por todo o exposto e considerando os demais elevados suprimentos de Vossa Senhoria sobre a matéria, requer
que, seja negado provimento, ao recurso do licitante JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS.

4. Sendo assim, tendo a recorrida preenchido, portanto, todos os requisitos de Habilitação previstos no Edital, e
as entregas das amostras conforme edital

Pede e espera deferimento.

MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS ME
CNPJ 11.020.389/000153
MARIA APARECIDA MOREIRA RIBEIRO
PROPIETARIA
Fechar
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