
ILMO(A).SR(A).PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARITUBA/PA.

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017-PMM-PP-SESAU
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( MEDICAMENTOS)
TIPO: MENOR PREÇO
RECORRIDA: F.CARDOSO & CIA. LTDA.
OBJETO DA PRESENTE: CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO
POR CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. E PONTES HOSPITALAR LTDA.

F. CARDOSO E CIA. LTDA., identificada nos autos
em referência, vem, respeitosa e tempestivamente,
perante essa Ilustre Comissão, por sua representante
legal ao final subscrita, apresentar suas CONTRARRAZÕES
aos recurso interposto por CRISTALFARMA COMÉRCIO ,
REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. E PONTES
HOSPITALAR LTDA., conforme expõe:

ILUSTRES JULGADORES:

Ambas as recorrentes alegam em apertada síntese,
a primeira recorrente, que a recorrida teria
apresentado: além da Certidão de Falência e Concordata
do TJE/PA,Certidão de Falência emanada de Tribunal de
Justiça Federal e dos Territórios, Contrato de
Tratamento de Resíduos, vencido e Termo Aditivo desse
Contrato, sem assinatura reconhecida em cartório e
Preços Inexequíveis. A segunda recorrente: do Contrato



de Tratamento de Resíduos e Aditivo sem reconhecimento
em Cartório e a Certidão emanada do Tribunal de Justiça
Federal e dos Territórios.

Vamos por partes: quanto a primeira recorrente
são totalmente descabidas as suas razões, na medida em
que, com relação a desnecessidade da apresentação da
Certidão de âmbito federal e territórios, tal
impugnação deveria ser arguida no prazo concedido para
impugnar o Edital, se não o fez anuiu com o que nele
estava estabelecido e se a recorrente obedeceu a norma
editalícia, juntando as certidões de falência do TJE/PA.
e do Âmbito Federal - como estabelecido no Ítem 9.5.8 -
o fez para se cumprir o jargão jurídico: “O que abunda,
não prejudica”, estava no Edital e como não houve
impugnação em tempo hábil por nenhum dos licitantes,
achou por bem obedecer a norma.

Quanto ao contrato de Tratamento de Resíduos,
foram juntados sim, o Contrato original, que à
princípio era por tempo determinado, porém como
previsto, as partes não se manifestaram quanto a sua
renovação, tornou-se por prazo indeterminado e o
Aditivo, trata-se de procedimento que é inserido ou
modificado no contrato original, mantendo-se os termos
e cláusulas daquele e estão sim, devidamente
reconhecidos.

Quanto aos pseudos “preços inexequíveis”, tal
argumento também não procede, uma vez que, a essência
das licitações, abertas a todos, é justamente a busca,
dentro dos concorrentes, o menor preço, preservando-se
a qualidade do produto licitado, ficando ao arbítrio do
licitante fazer a oferta, de acordo com o preço da
lista de preços fornecedor, acrescida a sua margem de
lucro, o que simplesmente, recorrente fez, juntando
para ser aferido pela douta comissão os contratos junto
a órgãos públicos.

As mesmas contrarrazões arguidas em relação a
primeira recorrente, os argumentos valem para a segunda,
nos quesitos e argumentos que lhes são comuns, isto é,
com relação a juntada da Certidão de Falência de âmbito



do TJF/TERRITÓRIOS e do Contrato de Tratamento de
Resíduos e Aditivo.

A recorrida, por sua vez, em vista da dúvida
plantada pelas recorrentes, tem ainda a dizer o
seguinte:

Que jamais usaria de meios escusos para
alcançar seus intentos, tendo sempre cumprido
religiosamente seus compromissos.

Que em todos os certames que tem participado,
os lances oferecidos, são compatíveis com o valor da
aquisição dos produtos ofertados e que sempre foram
entregues nos prazos estipulados e para tal, anexo os
Contratos que demostram diversos atendimentos dos
referidos itens ganhos referentes aos produtos
questionados pela primeira recorrente.

“Ex positis”, requer:

A mantença do resultado favorável em relação
aos itens licitados em favor da recorrida, de forma
límpida e insofismável, consequentemente, seja julgado
totalmente improcedente a presente apelação, negando-se
em consequência, o EFEITO SUSPENSIVO suscitado
indevidamente pelas recorrentes, como prova da mais
lídima.

JUSTIÇA!

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Belém, 10 de outubro de 2017.

F. Cardoso & Cia. Ltda.
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