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CONTRA RAZÃO: 

 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A – BELOTUR 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2020 
Processo Administrativo 01-060.914/20-19 
OBJETO: Promover Registro de Preços, para prestação de serviços de locação de sanitários químicos tipo: 
Convencional, PcD pessoas com deficiência, VIP e Módulos Container’s Hidráulicos por um período de 12 
(doze) meses 
 
 
 
A empresa  ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 05.980.675/0001-68, com sede na Rua RUA JOSE UTSCH RIBEIRO 289 - BAIRRO CORREGO 
PEREIRA CEP 35860-000 - CONCEICAO DO MATO DENTRO/MG, qualificada no presente procedimento 
licitatório, vem à presença de V. Senhoria, apresentar CONTRA RAZÕES ao Recurso Administrativo 
impetrado pela empresa  recorrenteFAÇA PRODUÇÕES EIRELI, em face das razões abaixo expostas, 
requerendo já de imediato a improcedência do pedido pelos fatos e fundamentos a seguir arguidos: 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE 
 
O prazo para encerramento das contra razões encerra-se em 14 de janeiro do corrente ano, portanto, tempestivo 
o presente. Segue Registro no Sistema; 
 
11/01/2021 às 10:11:17 Tendo em vista a apresentação das razões de recurso pelas empresas FAÇA 
e FINOARTY, inicia-se o prazo para apresentação das contrarrazões, nos termos do Item 17 do edital. 
As razões de recurso constam neste Sistema e no Portal da PBH. 
 
DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS 
 1-DOS FATOS 
 
a) A Recorrida não deixou de cumprir quaisquer itens elencados pelo Recorrente, nem mesmo de 

acompanhar o certame eletronicamente.  
 

b) No caso da Recorrente o que tenta, com a máxima vênia,  é protelar e tentar enganar com equivocadas 
alegações a Comissão Permanente de Licitação.  

 
c) Vejamos: Conforme o próprio recorrente alega, no item 14.2. A proposta ajustada deverá ser 

encaminhada no prazo determinado pelo pregoeiro, sendo assegurado ao licitante o prazo de 02 
(duas) horas, por meio do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br,  

        A Mesma foi convocada no dia 22/12/2020 as 17:28, tendo o dia 23/12 para     

        postagem no sitema.                                                                                                         
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 Insurge-se a Recorrente contra decisão desta D. Comissão de licitação, em declarar desclassificar, conforme 

publicação postada abaixo: 

 

Fornecedor desclassificado   Data/Hora 
29/12/2020-11:15:13 
Fornecedor 
FACA PRODUCOES EIRELI 
Observação 
Desclassificado em razão da não apresentação da proposta ajustada conforme previsto no edital. 
 
  A Empresa recorrente alegando em breve síntese, que a mesma deixou de atender os requisitos editalícios 
ao não pontuar em sua proposta os seguintes quesitos:  
 
Ocorre que a proposta apresentada pela empresa recorrente atendeu de forma criteriosa todas as 
indicações contidas no instrumento convocatório, notadamente aquelas estabelecidas no item 14.4 e 
seguinte, senão vejamos: 
“14.4. Junto à Proposta de Preços Ajustada, deverá apresentar também, sob pena de desclassificação: 
14.4.1. ANEXO IV – Declaração de Elaboração Independente de Proposta, emitida pelo representante legal 
da empresa participante da licitação, detentor de plenos poderes e informações para firmá-la; (Decreto 
Municipal 14.297/2011 e Portaria Secretaria de Direto Econômico do Ministério da Justiça nº 51/2009) 
14.4.2. ANEXO V – Declaração de Beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, se for o caso; 
14.4.3. ANEXO VI - Declaração (Art. 49-B Emenda à Lei orgânica nº 23).” 
Dessa forma, avaliando a proposta apresentada, bem como os documentos que a instruíram, é evidente 
que inexistem razões para a desclassificação da empresa recorrente, visto que a mesma atendeu todos 
os pressupostos formais exigidos no edital de licitação. 
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Haja vista a possibilidade de a empresa  recorrente ter todo documento solicitada e atender aos requisitos 

supostamente dito por ela, a mesma, não atentou aos prazos do edital, no que tange apresenta de proposta. 

Pois após a solicitação, é disponibilizado o tempo de 2 horas para a postagem no sistema conforme item 14.2. 

A proposta ajustada deverá ser encaminhada no prazo determinado pelo pregoeiro, sendo assegurado 

ao licitante o prazo de 02 (duas) horas, por meio do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 

Griffo 

Vale frisar que a única situação ocorrida com proposta apresentada é que a mesma ao invés de ser 
disponibilizada no dia 23/12/2020 foi apresentada no dia 28 de dez de 2020 as 12:56h via e-mail, tão logo 
a recorrente tomou ciência do despacho proferido pelo Pregoeiro. 
A Empresa FAÇA PRODUÇÕES EIRELI fez o envio da proposta por EMAIL conforme grifo acima, porém 

o edital é claro quanto ao envio por meio eletrônico por meio do endereço da plataforma do Banco do brasil, 

e não por meio de email. Haja vista ter passado três dias uteis da data da postagem da solicitação pela 

pregoeira.  

Todos os participante tem o direito de pedir prorrogação do tempo para anexar documentos solicitados nos 

sistema, e não houve nenhuma solicitação pedindo a prorrogação. 

A Empresa Ziriguidum Shows e eventos, fez o envio de sua proposta por email, por dificuldade para baixar a 

mesma no Sistema, porém não foi aceita por esta instituição, solicitando sua postagem na plataforma do banco 

do brasil, conforme previsto no edital; Como Segue: 

 

Baseado nos fatos acima, não há o que se falar em excessos, pois o processo foi legal dentros dos paramentos 

das Leis que regem o certame. 
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Se este recurso apenas é para protelar pois sem embasamento qualquer legal, se não apontados que sejam 

vícios, defeitos, descumprimentos, não há que se falar nem em conhecimento do recurso. 

 

Requer por fim a improcedência em sua totalidade do recurso impetrado pelo ora Recorrente, adjudicando à 

Recorrida o Objeto Licitado até seus ulteriores termos. 

 

 Espera-se Justiça.  

 

Pede Deferimento. 

Conceição do Mato Dentro, 13 de janeiro de 2021. 

 

 

Ziriguidum Shows e Eventus ltda – ME 

Christiano Isaac Duarte dos Santos 

CPF. 034.559.656-01 – ID. MG. 10.816.569 

Email: contato@grupoziriguidum.com.br 

Representante Legal 

 

 


