VENDRAMINI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS

AO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE LOGÍSTICA GERÊNCIA DE COMPRAS

ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO - Pregão Eletrônico nº 199/2019. (A) E COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
Ref. Contra Razões ao Recurso administrativo do Edital de pregão eletrônico Nº 199/2019
LOTES 02 e 03 – CADEIRA DE RODAS
A empresa Vendramini Comercio e Serviços de Equipamentos Eireli – Me, Cnpj 20.515.304/000107, qualificada nos autos do processo de licitação acima mencionado, com fundamento nos termos
do artigo 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, vem respeitosamente, perante a ilustre presença
de Vossa Excelência, dentro do prazo legal, apresentar as CONTRA RAZÕES face ao RECURSO
ADMINISTRATIVO interposto pela empresa ORTOPEDIA CATARATAS EIRELI, pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no CNPJ n° 33.782.570/0001-30

Contra-razões
Ao inconsistente recurso apresentado pela empresa ORTOPEDIA CATARATAS EIRELI, pessoa
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 33.782.570/0001-30. perante essa distinta
administração que de forma absolutamente coerente havia classificado a recorrida.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
1. O respeitável julgamento das contrarrazões interposto, recai neste momento para sua
responsabilidade, o qual a empresa RECORRIDA confia na lisura, na isonomia e na imparcialidade
a ser praticada no julgamento em questão, buscando pela proposta mais vantajosa para esta
digníssima administração, onde a todo o momento demostraremos nosso Direito Liquido e Certo e
o cumprimento pleno de todas as exigências do presente processo de licitação.
2. A RECORRIDA é uma empresa séria e, como tal, preparou sua proposta E DOCUMENTOS
totalmente de acordo com o edital, apresentando seu melhor preço, que foi prontamente aceito
por essa Administração.

I - DOS FATOS :
O recurso apresentado pela RECORRENTE, alegando o não cumprimento das condições mínimas
do edital por parte da RECORRIDA, no que tange a comprovação técnica de comercialização do
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produto ofertado, e demonstra, claramente, um profundo desconhecimento do diploma editalício
bem como dos princípios licitatório, por parte da RECORRENTE....
A lei nº 8.666 em seu Artigo 3º traz a seguinte redação:
“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção
da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos.”
II – DOS FATOS DE DIRETOS
A recorrente inicia suas argumentações iniciais afirmando que o modelo “AVD ALUMINIO cotado
por nossa empresa não possui a placa de fixação com seis furos que permita a regulagem de
altura e mudança de ângulo do assento, apenas uma bucha plástica, conforme faz prova o
catálogo anexado pela própria licitante em campo próprio do sistema”
A empresa recorrente antes de fazer tal alegação deveria se atentar a documentação e aos fatos e
procurar saber do modelo que estamos ofertando. No catalogo do fabricante encaminhando
por nossa empresa, consta claramente a informação da placa de fixação traseira com ajuste de
6 posições que permite a regulagem e a mudança do ângulo de posteriorização e anteriorização do
assento.
Absurdamente, em um ato antiético e leviano a empresa ORTOPEDIA CATARATAS EIRELI, anexa
uma foto informando ser o modelo AVD ALUMINIO e apenas tem uma bucha plástica.
Segue foto abaixo.

Comissão, deixamos registrado aqui, que a foto anexada pela ORTOPEDIA CATARATAS não é o
modelo ofertado por nossa empresa AVD ALUMINIO, não sabemos de qual modelo se trata, a
recorrente atua de uma forma deplorável para tentar basear seus fundamentos.
Abaixo as fotos da nossa cadeira que comprovam a placa de posteriozação e anteriorização.

End: Rua Olivia de Oliveira, 35 – Vila Granada – São Paulo – SP
Fone: (011) 2957 – 9824 / 99171 5381

VENDRAMINI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS

Para termos mais lisura ainda no processo, solicitamos ao fabricante que nos enviasse
uma carta confirmando a placa do ajuste de ângulo e 6 posições.
Gostaríamos de salientar que a empresa ORTOPEDIA CATARATAS, ela vem adotando essa mesma
postura em outros pregões, efetuando abertura de recursos sem nenhuma responsabilidade,
usando de má fé para tentar efetuar a desclassificação de empresas. Nos entendemos que o
processo recursual e parte fundamento do certame, onde todos tem a oportunidade de se
manifestar, porem tem que ser feito com responsabilidade e ética, infelizmente não é o caso das
pessoas que gerem a empresa recorrente, abrem recursos sem nenhuma alegação plausível,
atrasando o certame e a todos os envolvidos.
III – DO PEDIDO
Manter a decisão da nossa empresa como vencedora, julgando improcedente o pedido de
desclassificação da empresa ORTOPEDIA CATARATAS, uma vez que esta claro que o produto
ofertado atende a todos as exigências.
E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim como, no bom senso da
autoridade que lhe é superior, que estamos interpondo estas contrarrazões, as quais certamente
serão deferidas, evitando assim, maiores transtornos.

São Paulo, 25 de Agosto de 2020
Ricardo Dias Vendramini
.
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Barao, 24 de agosto 2020

DECLARAÇAO

A empresa ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ
sob o nº 31.228.836/0001-71 e Inscrição Estadual nº 252/0001415, com sede à RUA DUREN, 298
BAIRRO: CENTRO, BARÃO – RS vem por meio desta declarar que o modelo AVD ALUMINIO possui o
ajuste do centro de gravidade em seis posições conforme exemplo abaixo: Nas fotos, temos a placa
traseira direcionada anteriorizadas permitindo ângulos de tilt e centro de gravidade. Para obter as
demais posições somente realizar a regulagem da placa conforme seta abaixo, de forma a posteriorizar
a roda.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Marcela - Departamento Comercial
ORTOBRAS IND COM ORTOPEDIA LTDA

