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ILUSTRÍSSIM SENHORA PREGOEIRA DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL 

DE LICITAÇÕES - SML – VÂNIA RODRIGUES DE SOUZA 

 

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 02.0049/2018 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2019/SML/PVH – MENOR PREÇO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2019/SLM/PVH 

 

 

RECORRIDA: UP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME 

RECORRENTE: GC ASSUNÇÃO FILHO 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12(DOE) MESES, PARA 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA 

REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 

ADMINISTRAÇÇÃO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, UNIDADES E QUANTIDADES DEFINIDAS NOS 

ANEXOS I e II DESTE EDITAL, AS QUAIS DEVERÃO SER 

MINUCUIOSAMENTE, OBSERVADOS PELOS LICITANTES QUANDO DA 

ELABORAÇÃOA DE SUAS PROPOSTAS. 
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                                    UP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME, 

pessoa jurídica de direito privado com sede na cidade de Porto Velho, no estado de 

Rondônia, sito à Av. Dom Pedro II, Bairro São Cristóvão, nº. 2.587 – CEP: 76.804-

027, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 18.759.625/0001-05, qualificada no certame em 

epígrafe, por intermédio do seu representante legal infra-assinado, já qualificado 

nos autos do processo, vem tempestivamente a presença de V.Sa., apresentar 

CONTRARAZÕES ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante GC 

ASSUNÇÃO FILHO, nos termos a seguir: 

 

CONTRA-RAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Interposta pela Empresa AG ASSUNÇAO FILHO, inscrita no CNPJ nº. 

07.473.015/0001-16, com sede na cidade de Porto Velho, no Estado de Rondônia, 

sito à Av. Dom Pedro II, nº. 1958 - Bairro São Cristóvão – CEP: 78.901-150, 

Fone/Fax: 69 3026-2112 certame supracitado, impetrado através do e-mail 

pregoes.slm@gmail.com, razões de fato e de direito a seguir aduzidas: 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

                                                  A presente peça de Contra-Razão tem por objeto 

apontar equívocos, desapego ao instrumento convocatório, formalismo e falta de 

conhecimento no que fora apontados em suas manifestações de intenção de 

recurso, e contidos no Recurso Administrativo interposto pela empresa AG 

ASSUNÇÃO FILHO (CRIATIVA SONORIZAÇÃO E EVENTOS). 

 

                                                    O prazo decadencial tem como termo final o dia 

29  de Março de 2019 (sexta-feira) às 18h00min para envio da presente, conforme 

subitens 11.2.2  e 11.2.2 do Edital que reza os seguintes dizeres: 
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11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

11.2. Declarado o vencedor, a Pregoeira 

abrirá prazo de, no mínimo, 30minutos, 

durante o qual, qualquer licitante poderá, 

de forma imediata e motivada, em campo 

próprio do sistema, manifestar sua 

intenção de recurso; 

 

11.2.2 Acolhimento do recurso será 

concedido prazo de 03 (três) dias para 

apresentar as razões do recurso, ficando 

os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentar 

contrarrazões em igual prazo, que 

começará a contar do término do prazo 

do recorrente. 

 

11.5. Eventuais recursos, contrarrazões 

ou impugnações deverão ser 

encaminhados a Pregoeira da 

Superintendência Municipal de 

Licitações responsável pelo processo, que 

deverá receber analisar e decidir os 

recursos e impugnações, que deverão ser 

remetidos exclusivamente para o e-mail 

pregoes.sml@gmail.com, respeitados os 

prazos definidos em lei e neste edital. A 

remessa dos instrumentos previstos 

neste item (recursos, contrarrazões ou 

impugnações), deverá observar o horário 

de expediente deste Órgão, ou seja, dias 

úteis (de segunda a sexta-feira), de 8h 
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às 14h, sob pena de não ser conhecido 

em razão de intempestividade. 

 

                                                   Nota-se que a Recorrente manifestação intenção 

de recurso para os lotes 5, conforme postagem no chat de mensagem . 

Vejamos: 

20/03/2019 

11:27:34:792 

G C ASSUNCAO 

FILHO 

A EMPRESA UP COMERCIO DE VESTUÁRIO não pertence 

ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.ITEM 

4.1. do referido edital. 

 

     Após a nobre Pregoeira declarar esta Recorrida 

como vencedora do lote 5(cincos), a empresa Recorrente manifestou sua intenção 

de recurso, com base nas alegações abaixo: 

a) A empresa UP Comércio e Serviços de Vestuário não pertencem ao ramo de 

atividade pertinente ao objeto licitado. Item 4.1 do referido edital 

 

No entanto em sua peça recursal, apontou absurdamente outros tópicos, mostrando 

total desconhecimento e desapego ao instrumento convocatório, ou por 

simplesmente com intenção de protelar e tumultuar o andamento deste certame, 

assim trazendo a baila assuntos já diligenciados por esta pregoeira e comprovados 

através de documentos por esta recorrida.  

 

II – DOS FATOS 

 

                                   Trata-se de recurso administrativo interposto 

pela empresa AG ASSUNÇÃO FILHO – doravante denominada RECORRENTE – 

contra a decisão da douta Pregoeira da Superintendência Municipal de Licitações – 

SML, que ACEITOU A PROPOSTA DE PREÇOS, HABILITOU E DECLAROU 

VENCEDORA DO LOTE 5(cinco), a empresa UP COMERCIO E SERVIÇOS 

EIRELLI -ME, doravante denominada RECORRIDA, a qual atendendo a todas 

exigências editalícias, apresentando a Proposta mais vantajosa a Administração 
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Municipal, logrando-se êxito no certame licitatório na modalidade de Pregão 

Eletrônico nº. 004/2019/SML/PVH 

 

                                                     É perceptível que a Recorrente demonstra um 

estranho inconformismo em ter sido derrotada no procedimento licitatório, 

ficando em 5º lugar no lote em tela com o valor de R$ 299.000,00 (duzentos 

e noventa e nove mil reais), o qual foi vencido pela Recorrida de acordo com os 

princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade e da eficiência (art. 37, CF). Em virtude disso, a Recorrente tenta, 

ludibriar e induzir a Ilustre Pregoeira e sua equipe desta Superintendência 

Municipal de Licitações – SML a uma análise parcial, tumultuando e protelando o 

procedimento licitatório, e deixando patente o fumus malus iuris, por meios de 

subterfúgios. 

 

                                                    Vale destacar o que preceitua o art. 3º da lei de 

Licitações, lei 8.666/93, in verbis:  

 

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir 

a observância do principio constitucional 

da isonomia e a selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração e 

será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos 

da legalidade, da impessoalidade, da 

igualdade, da probidade administrativa, 

da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatos”. 
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Acerca do processo de licitação pública, o renomado jurista José Cretella Júnior 

nos ensina: 

 

“A finalidade do procedimento licitatório 

(...) é bem clara: em primeiro lugar, é o 

meio mais idôneo para possibilitar 

contratos mais vantajosos para o Estado, 

o que se dá conforme os princípios que 

regem a lei da oferta e da procura; em 

segundo lugar, pelo fato de colocar o 

prestígio administrativo, escolhendo não 

o preferido, mas aquele que, 

objetivamente, fez a melhor proposta 

(cf. nosso Tratado de Direito 

Administrativo, 1.967, vol. III, p. 

108), de acordo com vários índices, 

fixados no edital: menor preço, melhor 

técnica, rapidez, viabilidade, 

continuidade A licitação, restringindo o 

arbítrio do administrado, impede a 

ilegalidade, afastando o nepotismo e 

pondo a salvo a moralidade 

administrativa. Ao mesmo tempo, 

aumenta a confiança dos administrados 

nos dirigentes da coisa pública. Economia 

para os cofres públicos, por um lado, 

justiça na escola, por outro, e, 

finalmente, condições mais vantajosas, 

são os objetivos que a Administração 

deve alcançar, mediante o procedimento 

licitatório. Em suma, que pelo menor 

preço se empreenda o melhor serviço – 

eis o objetivo ideal que o Estado deve 

alcançar mediante a licitação”. (Das 
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Licitações Públicas. Rio de Janeiro: 

Forense, 1998, p. 119). 

                                                    A peça recursal apresentada pela Recorrente 

para o lote 6(seis), é tão desesperadora quanto sua manifestação de recurso. 

Infelizmente nobre pregoeira ainda nos deparamos com licitantes que usam de 

subterfúgios, de meios escusos, e de palavras jogadas ao vento para terem êxito 

em concorrências públicas quando as mesmas não possuem preços competitivos, e é 

neste cenário que nos encontramos, mas que dentro do profissionalismo que nos 

cabe, e com postura a qual sempre nos mantemos sendo em sessões públicas 

presenciais ou eletrônicas levaremos a V.Sa., a verdade dos fatos apresentados aos 

quais fomos expostos. 

      Esta Recorrida empresa participante assídua 

em licitações pública realizadas pela Prefeitura do Município de Porto Velho, e 

exclusivamente neste caso, em se tratando no objeto deste instrumento 

convocatório, o qual anteriormente foi contratado por esta Prefeitura executando 

de acordo com exigências contratuais conforme Processo Administrativo nº. 

18.00663-2016 - Ordem, de Serviço nº. 007/2017.                                              

     O instrumento convocatório em seu item reza 

que somente poderão participar da licitação empresa do ramo do objeto licitado. 

Vejamos:                        

4.1. Poderá participar desta licitação, 

toda e qualquer firma individual ou 

sociedade, regularmente estabelecida no 

pais, que esteja credenciada no Sistema 

de cadastro de Fornecedores do 

Município de Porto Velho, no Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores - 

SICAF ou demais interessados que 

atenderem a todas as exigências contidas 

neste Edital e seus anexos e que 

pertençam ao ramo de atividade 

pertinentes ao objeto licitado”.(negrito 

e sublino nosso) 
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     Vejamos qual o objeto licitado conforme 

instrumento convocatório: 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PELO 

PRAZO DE 12(DOZE) MESES, PARA 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS, visando atender as 

necessidades da Administração Pública 

do Municipio de Porto Velho, conforme 

especificações técnicas, unidades e 

quantidades definidas nos Anexos I e II 

deste edital, as quais deverão ser, 

minuciosamente, observados pelos 

licitantes quando da elaboração de suas 

propostas. (negrito e sublinho nosso) 

 

     Em nosso contrato social e certamente apontado 

pela empresa recorrente consta o código que consta no CNAE 7739-0/99, 

conforme abaixo: 

 

CNAE 7739-0/99: Aluguel de outras 

máquinas e equipamentos comerciais e 

industriais não especificados 

anteriormente, sem operador. 

       

     Como Vossa Senhoria poderá observar acima no 

Objeto da licitação cita LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA 
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REALIZAÇÃO DE EVENTOS e no CNAE 7739-00/99 tambem menciona Aluguel 

de equipamentos. 

 

Este sistema de busca permite: 

 Pesquisar códigos ou atividades econômicas na CNAE. O usuário pode encontrar, a partir da 
digitação da descrição de uma dada atividade ou de uma palavra-chave, os códigos das 
classes CNAE ou subclasses CNAE, que contêm as palavras digitadas, ou a partir da 
especificação de um código, o conjunto de atividades a ele associadas; 

 Indicar a posição de cada código na estrutura da CNAE, incluindo o desdobramento de 
subclasses CNAE e as Notas Explicativas de seu conteúdo. 

 

 

 Atividades 

 Estrutura 

classificação 

                     

 
buscar

  

 

 

Hierarquia 

Seção: N ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Divisão:   
77 ALUGUÉIS NÃO-IMOBILIÁRIOS E GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-

FINANCEIROS 

Grupo:   77.3 Aluguel de máquinas e equipamentos sem operador 

Classe:   
77.39-0 Aluguel de máquinas e equipamentos não especificados 

anteriormente 

Subclasse:   
7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais 

e industriais não especificados anteriormente, sem operador 
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Notas Explicativas: 

Esta subclasse compreende: 
- o aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e 
equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais como: 

  - motores, turbinas e máquinas-ferramenta 

  - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras 

  - aparelhos de usos comerciais e industriais 

  - equipamentos cinematográficos 

  - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações 

  - equipamentos de teste, medição e controle 

  - contêineres 

  - outros tipos de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente 

 

                                                    Pode-se observar nobre Pregoeira que o CNAE 

menciona “ OUTROSTIPOS DE MAQUIANS E EQUIPAMENTOS NÃO 

ESPECIFICADOS ANTERIOMENTE”, ou seja, se não foi especificado anteriores 

enquadra-se na subclasse, conforme nota explicativa. 

     O instrumento convocatório quando menciona o 

objeto da licitação é bastante claro quando cita LOCAÇÃO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS, ou seja, todos os tipos de maquinas e equipamentos para uma 

locação, desta forma caindo por terra o formalismo ao qual se apega a 

empresa recorrente.  

     A Recorrente questiona também o Atestado de 

capacidade Técnica apresentado pela Recorrida, assunto esse que já fora 

diligenciado pela Pregoeira, confirmado pela Ordem de Execução de Serviços nº. 

007/2017; Processo nº. 18.00663/2019; Contrato nº. 005/SPACC/PGM/2017 sando 

qualquer dúvida sobre o documento em epígrafe. Vale ressaltar que consta no 

documento diligenciado a LOCAÇÃO DE 02 TENDAS MEDINDO 8X8. 
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     Como senão bastasse a Recorrente comete o 

GRADE DISPARATE em sua peça recursal, se podemos classificar o documento 

apresentado como RECURSO, de questionar e mencionar o Item 7 - 

OBRIGAÇÃOES DA CONTRATADA, Subitem 7.4.20. Vejamos:    

7.4.20. Além das obrigações acima, 

deverá a contratada fornecer os 

serviços, conforme segue: 

a) Locação de Tendas com cobertura 

tipo pirâmide com estrutura metálica e 

iluminação:  

A contratada deverá manter no local de 

cada evento, equipe de operação e 

manutenção, para o perfeito 

funcionamento dos equipamentos, sendo 

que todas as despesas relativas ao 

transporte, alimentação, estadia, 

operação, montagem, desmontagem e 

segurança serão por conta da 

contratada. Montado com travas e 

amarrações de aço estaqueado com cabo 

de aço com documentação do CREA (ART 

MECÂNICA E ELTÉTRICA), com 

assinatura de engenheiro responsável 

pela Vistoria do Corpo de Bombeiro 

Militar. E deverão ser montados 

conforme layout fornecido pela equipe do 

órgão requisitante. 

 

     A Recorrente em um ato desesperador passa a 

mencionar exigências que o instrumento convocatório não possui. O desapego ao 

instrumento convocatório é tamanho, que diante do seu inconformismo e na 

ganância de querer a qualquer custo e a qualquer maneira ganhar o referido lote, 

que a empresa Recorrente CEGA-SE a querer a induzir V.Sa., a solicitar e exigir 

documentos que não cabe nesta fase do certame.  
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       Todos os questionamentos apontados pela 

Recorrente são totalmente infundados e sem base legal, CAINDO POR TERRA sua 

pretensão de sair a qualquer custo e de forma desleal sair derrubando uma a uma 

as licitantes que estão a sua frente neste lote, para onerar os cofres públicos 

somente pela sua vontade de querer ser a contratada.                                                  

                                                     A Proposta e os documentos de habilitação 

apresentados por esta Recorrida atenderam todas as exigências editalícias, e 

diante disso V.Ss., nos declarou VENCEDORA do certame em tela.  

                                                    Além de apresentarmos o melhor preço, 

apresentamos a proposta mais vantajosa a Prefeitura do Municipio de Porto Velho, 

sendo que reiteramos que APRESENTAMOS O MENOR PREÇO, A PROPOSTA 

DE PREÇOS E OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO atendendo os ditames 

deste instrumento convocatório e isso denominou como “A PROPOSTA MAIS 

VANTAJOSA” e como senão bastasse com o preço abaixo da empresa Recorrente, 

assim trazendo economia aos cofres públicos. Veja o que os tribunais e 

doutrinadores pensam sobre economicidade.  

“Cumpre, ainda, consignar que o tribunal 

de Contas da União manifesta-se para 

que sejam observados os princípios do 

formalismo moderado, DA 

ECONOMICIDADE, da 

proporcionalidade, da razoabilidade, da 

moralidade e da probidade 

administrativa, conforme o Acórdão nº. 

1.758-46/03 e o Acórdão nº. 3015/2015-

Plenário, respectivamente in verbis: 

(caixa alta e negrito nosso) 

“O principio da vinculação ao instrumento 

convocatório não significa, no entanto, 

obrigar o administrador a adotar 

formalidades excessivas ou 

desnecessárias. E mais, deve o 

Administrador usar seu poder 
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discricionário - nunca arbitrário - e a sua 

capacidade de interpretação para 

buscar melhores soluções para a 

Administração  Pública. (negrito nosso). 

                                                    Todavia, menos importante nobre Pregoeira, 

cabe-nos destacar novamente o principio da economicidade instalado no artigo 70 

da Constituição Federal, que segue: 

Art. 70 - A fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da 

administração direta e indireta, quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação das subvenções e renúncia de 

receitas, será exercida pelo Congresso 

nacional, mediante Controle Externo, e 

pelo Sistema de Controle Interno de 

cada Poder. 

                                                    É o princípio de natureza essencialmente 

gerencial, intrínseco à noção da eficiência e efetividade na gestão de recursos e 

bens. Trata-se do melhor resultado possível para uma determinada alocação de 

recursos físicos, financeiro, econômico, humanos e tecnológicos em um dado 

cenário econômico. Diante da previsibilidade constitucional, coube aos 

doutrinadores à conceituação do principio da economicidade. 

Ricardo Lobo Torres diz que: “O conceito 

de economicidade, originário da linguagem 

dos economistas, corresponde, no 

discurso jurídico, ao de justiça. (...) 

insipra-se no principio do 

custo/benefício, subordinado à ideia de 

justiça, que deve prevalecer no 

fornecimento de bens e serviços 

públicos”.  
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Marçal Justen Filho diz que: “A 

economicidade impõe adoção da solução 

mais conveniente e eficiente sob o ponto 

de vista da gestão de recursos públicos. 

Toda atividade administrativa envolve 

uma relação sujeitável a enfoque de 

custo benefício”. 

Carlos Pinto Coelho, citado por Hely 

Lopes, assim resume entendimento: “... 

dever de eficiência é o que sei impõe a 

todo o agente público de realizar suas 

atribuições com presteza, perfeição e 

rendimento funcional. É o mais moderno 

principio da função administrativa, que já 

não se contenta em ser desempenhado 

apenas com a legalidade, exigindo 

resultados positivos para o serviço 

público satisfatório atendimento das 

necessidades da comunidade e de seus 

membros....a economicidade (Carlos Pinto 

Motta, 1998, p.35) 

                                                    Diante das assertivas dos literários e 

doutrinadores do direito, resta-nos a incumbência de conceituar o principio da 

economicidade sob a ótica do administrador público, adoção da solução mais 

conveniente e eficiente sob ponto de vista dos doutrinadores. 

 

                                               Ilustre Pregoeira a empresa UP COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELLI - ME, neste embate denominada Recorrida, a qual fora 

declara vencedora do lote em referência, atendendo a todas exigências editalícias, 

tanto na Proposta de Preços quanto a documentação de habilitação, vem 

participando de licitações públicas na Prefeitura de Porto Velho a anos, sempre 

cumpridora de seus contratos junto a esta Administração municipal, entregando 

exatamente os objetos ofertados em sua proposta de preços.  

 



 
UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  

CNPJ: 18.759.625/0001-05- INSC. ESTADUAL: 00000003911675 

 
Avenida Dom Pedro II, nº 2587, Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO. CEP: 76.804-027 Telefone: (69) 32242382 - E-mail: 

vendasup.ro@gmail.com 

                                               Considerando que esta Recorrida além de possui em 

seu contrato social o objeto deste certame licitatório, e principalmente possuindo 

Atestado de Capacidade Técnica exatamente com o objeto deste certame (fato já 

discutido nas cortes através de acórdãos), atende a exigência referente ao objeto 

deste certame licitatório.. 

 

III – DO PEDIDO 

 

                                                    Ilustríssima Julgadora, diante do exposto nesta 

contrarrazão, nada do que fora de forma desesperadora e argumentos infundados 

apresentados nas manifestações de intenção de recurso e nas razões da empresa 

Recorrente deve prosperar. Fica claro e transparente a capacidade desta 

Recorrida para execução do objeto licitado referente ao lote 5, sendo JUSTOS 

sermos declarados vencedores por V.Sa.,  

                                                    Fica nítido e comprovado nobre Pregoeira pelo 

CNAE no contrato social e pelo atestado de capacidade técnica que a empresa 

Recorrida possui o ramo de atividade do objeto licitado, a qual já foi contratada 

pela Prefeitura do Município de Porto Velho para executar e executou exatamente 

o mesmo objeto deste certame, assim caindo por terra as alegações infundadas, 

sem base legal, sendo simplesmente palavras jogadas ao vento pela empresa 

Recorrente. 

                                                     A empresa UP COMÉRCIO E SERVIÇOS 

EIRELLI - ME, cumpridora de seus contratos junto a Prefeitura do Município de 

Porto Velho, corretamente declara vencedora do lote 5(cinco) por Vossa Senhoria, 

por ter questão de justiça e por ter ofertado a verdadeira proposta mais 

vantajosa, cumprindo todas as exigências editalícias, proporcionando economia aos 

cofres deste Município, em comparação ao valor apresentado pela Recorrente, vem 

mui respeitosamente por meio desta contrarrazão afirmar que fica 

comprovadamente através do seu contrato social e do atestado de capacidade 

técnica que possui o ramo de atividade do objeto desta licitação pública, 

conforme exige o instrumento editalício. Ainda ressaltando que as demais 

colocações da empresa Recorrente são apenas desespero da mesma, onde nada 

tem haver com as exigências editalícias, são colocações infundadas e com 

intuído de induzir V.sa., ao erro. 
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                                                   Isso posto, requer a contrarrazoante o 

conhecimento dessa contrarrazão impetrada e o indeferimento da razão 

apresentada pela Recorrente em sua totalidade, por não haver absolutamente nada 

a ser reparado – ou “regularizado”, como prefere a recorrente – no certame, 

mantendo assim a decisão de aceitar, habilitar e homologar a proposta apresentada 

pela contrarrazoante, essa sim a PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, MANTENDO 

SUA DECISÃO DECLARANDO VENCEDORA A EMPRESA UP COMÉRCIO E 

SERVIÇO EIRELLI ME, por ter cumprido plenamente às exigências legais e do 

edital, apresentando, portanto, a melhor proposta para a Administração, por ser 

questão de JUSTIÇA! 

                                                 Conforme prevê o Artigo 109, § 4º da Lei 

8.666/93, caso seja necessário que este suba para apreciação da Autoridade 

hierarquicamente superior à V.Sa., 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

Porto Velho(RO) 29 de Março de 2019. 
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