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 ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE 

ENSINO SUPERIOR - FIMES 

À  

AUTORIDADE SUPERIOR 

 

A empresa Lucadema Trade Industria e Comércio EIRELI-EPP, já qualificada 

nos autos desse Pregão supra identificado, vem, por meio de seu 

representante que esta subscreve, apresentar as suas CONTRARRAZÕES DE 

RECURSO, interposto pela empresa Royal Atacadista e Comércio EIRELI, nos 

termos que abaixo seguem: 

 

Mesmo sendo seu Direito, a Recorrente tem plena convicção de que seu 

Recurso foi meramente protelatório, não possuindo nenhuma 

fundamentação lógica, capaz de anular o referido pregão. 

 

Alega, em apertada síntese, que os descritivos apresentados por esta douta 

comissão de licitação no edital são direcionados a marcas especificas. 

 

No mérito, no entanto, não há como negar a improcedência das alegações. 

 

Como é sabido, toda licitação deve plena atenção aos Princípios básicos 

norteadores. No caso em apreço, Julgamento Objetivo. 

 

A Recorrente alega que supostamente, teoricamente, a licitação foi 

direcionada a determinadas marcas.  

 

Não se pode admitir que o pregão seja anulado, uma vez que não foi 

solicitado marcas, mas sim foi colocado descritivos dos equipamentos 



        
 

 

 

Lucadema Trade Industria e Comércio Eireli EPP 
Rua General Osório n° 1385 – Bairro Vila Boa Esperança 

São José do Rio Preto, São Paulo   CEP: 15.030-200 
CNPJ: 09.391.102/0001-50  Insc. Est.: 647.354.700.117 

Email: licitacao@lucadema.com.br  Fone/Fax: +55 17 3512-4740 

www.lucadema.com.br 

solicitados e foram aceitos equipamentos com descritivos similares, que 

atendem ao solicitado pelo usuário, como por exemplo, o item 14, que 

consta a marca Quimis, porém foi aceito o equipamento da marca 

Lucadema. 

 

Assim, não há qualquer fundamentação lógica plausível que leve a crer que 

a licitação deva ser anulada. 

 

Por todo o exposto, e baseando-se no Princípio do Julgamento Objetivo, o 

Recurso há de ser julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE, mantendo o 

resultado final da Licitação. 

 

Termos em que, pede deferimento. 

 

 

 

 

 

São José do Rio Preto, 05 de fevereiro de 2018 

 

 

 

 


