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Licitação nº  164/2021 

 

 

N. T. LUIZE – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

nº 93.577.427/0001-38, com sede empresarial na Rua Marechal Deodoro, 

570, Centro – São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000, vem através de 

representante legal infra-assinado respeitosamente, responder à 

comunicação sobre abertura de prazo para contra-razões. 

 

Antecipo o mérito com o pedido de aceite das declarações de 

Federações que oficializaram a marca Nedel. 

Não entraremos no mérito da melhor oferta, pois está é claramente 

comprovada pelas oficializações, que seguirão o presente em anexo. 

Não deve prosperar as alegações da Recorrente, já que claramente são 

direcionadas às empresas participantes de modo a frustrar o pregão, não 

trazendo nenhuma manifestação fática de direito que justifique as acusações, 

somente dando rodeios e se apegando a pormenores na falha tentativa de 

restar vencedora. A empresa Reclamante insiste em trazer minúcias em 

diversos processos licitatórios buscando a “vinculação ao Edital”. Resta 

orientar à Vossa Senhoria que tal atitude é recorrente e, como demonstrada 

na falta de fundamentos, não deve prosperar. 

Essa minuciosa atenção aos detalhes vai contra os entendimentos 

jurisprudenciais e um atentado grave à urbanidade que deve ser enforçada. 

Para dirimir qualquer dúvida referente às propostas, já existe a previsão 

editalícia de envio de amostras. 

Além disso, o Recorrente ainda tem o brio de atestar, entre linhas e 

termos esguios, que os produtos apresentados pelos concorrentes não 

condizem com o solicitado pelo órgão, que seriam estes de qualidade, indo 

além em sugerir algo – como se cheio da razão esse fosse, que seja solicitado 

planilha dos concorrentes. 

A única conclusão que posso chegar, Ilmos, é que a Empresa K. S. 

Artigos Esportivos entende que somos todos obtusos e bufões, tanto todos 



os participantes tanto quanto a comissão.  

Rogo prudência e atenção da Ilustre Comissão em aceitar denúncia 

contra a Empresa K. S. Artigos Esportivos, nos termos do Art. 337-I, “Impedir, 

perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório”, da 

Lei 14.133/2021, pois recurso desse porte é claramente protelatório, um 

abuso grave do direito de recorrer. A protelação no excesso, recorrendo 

contra matéria já pacificada na ceara de habilitação da proposta, é clara e 

desleal. 

 

DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer-se respeitosamente que aceite a presente, e 

que proceda com o certame na melhor forma da lei. 

Requer-se a desconsideração do argumento proposto pela Recorrente 

e aceite da denúncia da prática do crime previsto na legislação vigente. 

Finalizada a análise do pedido de cancelamento, a licitante solicita que 

seja notificada acerca de seu parecer final através do e-mail 

assessoriajuridica@passarelafeliz.com.br. 

 

 

Feliz, 12 de maio de 2021. 
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