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ILMA. SENHORA PREGOEIRA DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2017 

 

 

 

 

 

TICKET LOG – TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob n.º 

03.506.307/0001-57, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Machado de 

Assis, n.º 50, Edifício 2, Bairro Santa Lúcia, na cidade de Campo Bom – RS, CEP 93.700-000, 

com telefone para atendimento e demais informações (51)3920-2200 Ramal 8273 e para 

correspondência eletrônica o endereço clara.soares@edenred.com / 

licitacoes@edenred.com, por sua representante legal que esta subscreve, vem, 

respeitosamente, perante a ilustre presença de Vossa Senhoria, tempestivamente, com 

arrimo no artigo 4º, inciso XVIII, da Lei n.º 10.520/2002, apresentar CONTRARRAZÕES contra 

o Recurso apresentado pela empresa Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda., expondo 

para tanto os fatos e fundamentos a seguir deduzidos:  

 

II – DOS FATOS 

 

No dia 08 de março  de 2018 ocorreu a sessão de lances do Pregão 

Presencial supramencionado que tem como objeto a “Registro de Preço para 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento 

eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de 

estabelecimentos credenciados no Estado para fornecimento de combustíveis da frota de 

veículos e manutenção preventiva e corretiva dos veículos”. 

 

Encerrada a etapa de lances, foi verificada a aceitabilidade da  

proposta da empresa Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda. 

 

No entanto, após diligência efetuada pela R. pregoeira, junto a 

documentação fornecida pela empresa Madeira, assertivamente foi Recorrente 

inabilitada, com fulcro no princípio da legalidade, moralidade, isonomia entre outros. 

 

Assim, irresignada, a empresa Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, 

apresentou razões recursais contra a sua inabilitação, alegando mero erro material na 

apresentação da documentação habilitatória, mais precisamente  o Atestado de 
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Capacidade Técnica. Contudo, tal narrativa não merece prosperar pelos fundamentos 

que demonstraremos a seguir: 

 

II – DO FUNDAMENTO E DO DIREITO 

 

A pregoeira de forma diligente analisou toda a documentação 

trazida pela empresa Madeira e corretamente decidiu pela inabilitação daquela 

empresa. 

 

Ora, não há como alegar erro material, tamanha seriedade do 

documento, além do valor envolvido no processo licitatório. Senão vejamos: 
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E é com essa fundamentação que deve ser o julgamento do Recurso 

da empresa Madeira Corretora de Seguros, ou seja, improvido. 

 

III - DO PEDIDO 

 

Ante o exposto, REQUER o INDEFERIMENTO do recurso apresentado pela 

empresa Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda., tendo em vista o fiel cumprimento das 

normas editalícias pela respeitável pregoeira e pela Superintendência Municipal de 

Licitação que preside o certame 046/2017. 

  

Em sendo outro o entendimento, requeremos o envio destas razões 

pela apreciação da Autoridade Superior Superintendência Municipal de Licitação. 

 

 

Termos em que pede e, espera deferimento. 

Campo Bom - RS, 13 de abril de 2018. 

 

 

 


