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ATT: COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO DO SESI E SENAI DR/PA. 

REFERÊNCIA: CONVITE Nº 007/2020 – SESI-DR/PA 

 

 BR FERNANDES EIRELI - EPP, já qualificada nos autos supracitados por intermédio de seu 

representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente e TEMPESTIVAMENTE, impetrar 

CONTRARRAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO, apresentado pela empresa ANTONIO 

RICARDO PACHECO ALUMINIOS – EIRELI EPP, pelo o que expõe para ao final requerer o seguinte: 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS:   

1- É cediço, que visando o objeto do CONVITE Nº 007/2020 – SESI – DR/PA, sendo o objeto 

‘’AQUISIÇÃO DE CAMARIM/SALA VIP CLIMATIZADO EM ATENDIMENTO AO SESI – 

DR/PA’’ realizou o certame no dia 16/03/2020 às 15:00 horas iniciando a de Credenciamento e a fase de 

habilitação onde nossa empresa foi credenciada e habilitada, para o item camarim. 

2- A Empresa ANTONIO RICARDO PACHECO ALUMINIOS – EIRELI EPP, foi inabilitada por 

não apresentar em seus documentos de habilitação a declaração de fato impeditivo conforme 

solicitado no edital em seu item 4.7, o qual deveria constar dentro do envelope 01 – documentos de 

habilitação, ou seja, inabilitação correta. 

3- DO RECURSO DA EMPRESA ANTONIO RICARDO PACHECO: 

 

A empresa ANTONIO RICARDO, inconformada com sua inabilitação, apresentou recurso alegando que: 

 

1- que o fundamento utilizado pela comissão para desclassificar a recorrente não é plausível, vez que a 

referida declaração não consta na lista da documentação de habilitação previstos no item 4 a 4.7 do 

edital de licitação; 

2- que todas as demais concorrentes não possuem atividade pertinente e compatível com o objeto da 

presente licitação; 

3- Solicita a classificação de sua empresa e desclassificar todas as demais licitantes. 

DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO: 

 A empresa ANTONIO RICARDO PACHECO ALUMINIOS – EIRELI EPP, Em uma tentativa 

frustrada de se defender de sua INABILITAÇÃO, demonstra seu total despreparo, a qual demonstraremos abaixo: 

 A RECORRENTE ALEGA EM SEU RECURSO:  
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1- Que o fundamento utilizado pela comissão para desclassificar a recorrente não é plausível, 

vez que a referida declaração não consta na lista da documentação de habilitação previstos 

no item 4 a 4.7 do edital de licitação; 

 

Vale destacar, que a aludida declaração deveria estar prevista na documentação de 

habilitação “item 4 a 4.7”, o que evitaria a indução a erro da recorrente, que não apresentou 

a aludida declaração por falta de informação no edital de licitação. 

 

Com efeito, a desclassificação do recorrente é nula, em razão da ausência de informação na 

documentação de habilitação previstos no item 4 a 4.7 ou até mesmo um link direcionando a 

recorrente no edital de licitação para ter acesso a referida declaração. 

 O QUE DIZ O EDITAL: 

  “4.7- As declarações anexas ao presente instrumento convocatório deverão ser apresentadas no nº envelope 01 

(documentos de habilitação)” 

 Ou seja, o edital é claro no seu item 4.7, ele solicita as declarações anexas ao edital  

(anexo II e anexo III) no envelope 01, se o proponente não atentou a isso, é um erro dele, e não da comissão 

que elaborou o edital de forma clara e fácil. 

 Dizer que o edital induziu ao erro, é total incoerência, pois todos os demais licitantes apresentaram 

as declarações, é mais fácil dizer que não leu ou que simplesmente esqueceu, ao invés de acusar a comissão 

de licitação de omitir informação no edital para induzir ao erro das licitantes. 

 A comissão de licitação agiu de forma correta em inabilitar a empresa ANTONIO RICARDO 

PACHECO ALUMINIOS – EIRELI EPP, em função de não ter apresentado a declaração solicitada. 

  

A RECORRENTE ALEGA EM SEU RECURSO:  

2- DA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BR FERNANDES EIRELI – CNPJ 

23.190.681/0001-01 

A atividade econômica principal da empresa BR FERNANDES EIRELI – CNPJ 

23.190.681/0001-01 é o serviço de organização de feira, congressos, exposições e festas. 

Com efeito, a empresa não exerce atividade pertinente e compatível com o objeto da presente 

licitação, de acordo com o previsto no item “2.1 C” do edital de licitação, ou seja, não atende 

aos 4 itens (quatro) itens do processo licitatório. 
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 O que observamos no recurso da empresa Pacheco é que a mesma utiliza o mesmo argumento para 

todas as empresas habilitadas no  processo, afirmando que  nenhuma possuem atividade compatível com 

o objeto do edital, não entraremos no mérito das demais concorrentes, o que chama atenção é a falta de 

criatividade ou argumentos para solicitar a desclassificação das mesmas; 

 A empresa Pacheco informa que nossa atividade econômica principal é o serviço de organização de 

feiras, congressos, exposições e festas, porém o edital não diz qual o CNAE deve ser o principal, o edital 

solicita que o contrato social especifique atividade pertinente e compatível, o qual comprovamos em nosso 

contrato social. 

  DO PEDIDO: 

Diante do exposto, roga, desde já, ao Ilustre Pregoeiro que se digne acolher as alegações 

supracitadas e que mantenha INABILITADA a empresa ANTONIO RICARDO PACHECO 

ALUMINIOS – EIRELI EPP NO CONVITE Nº 007/2020 – SESI-DR/PA. 

 

No vertente caso, a Recorrente ANTONIO RICARDO PACHECO ALUMINIOS – EIRELI 

EPP, não produziu nenhuma prova nenhuma e capaz de demonstrar algum procedimento errático do 

Procedimento Licitatório ou dos fatos expostos. Verifica-se que as alegações da Recorrente ANTONIO 

RICARDO PACHECO ALUMINIOS – EIRELI EPP são desprovidas de fundamentos, 

extremamente confusas, que comprovam a sua inabilitação. 

Isto posto, não deve ser conhecido o Recurso da Recorrente ANTONIO RICARDO PACHECO 

ALUMINIOS – EIRELI EPP  

PERMANEÇA COM A DECISÃO QUE DECLAROU HABILITADA A EMPRESA BR 

FERNANDES, POIS A MESMA CUMPRIU COM TODOS OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO SOLICITADOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 

 

Nestes termos. 

Pede e espera deferimento, 

Ananindeua-PA, 23 de Março de 2020. 

A t e n c i o s a m e n t e, 

 

 

BR FERNANDES 

CNPJ nº 23.190.681/0001-01 

 
 


