
ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO DA PREFEITURA DE ANTÔNIO 
CARLOS/SC  

 
 
 
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 212/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N. 141/2021  
OBJETO: A presente licitação tem como objeto o registro de preços para aquisição 

parcelada de balanço infantil com a finalidade de atender as demandas das escolas 
municipais pela Secretária de Educação e Cultura, bem como em Praças Públicas pela 
Secretária de Obras do Município de Antônio Carlos/Sc, de acordo com especificações, 
quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. 

 
 
 
REN9VARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica, com sede na Rua 

Major Livramento, nº. 1401, Bairro Vendaval, Biguaçu/SC, CEP 88164-050, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 24.215.168/0001-82, representada por Andreia dos Santos, inscrita no 
CPF sob n. 048.033.199-52, sócia administradora, vem, respeitosa e tempestivamente, à 
presença de Vossa Senhoria, APRESENTAR com fulcro no art. 109 § 3°, § 4° da Lei 
8.666/1993, e art. 37, XXI da Constituição Federal de 1988, tempestivamente 
apresentar:  

 
 

CONTRARRAZÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 212/2021  

PREGÃO PRESENCIAL N. 141/2021 (REGISTRO DE PREÇO) 
 
 
 

Apresentado pela empresa B E B PLAYGROUNDS, que busca reforma da decisão da 
Comissão Licitação que declarou a empresa REN9VARE COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA, vencedora do item 3 do PREGÃO PRESENCIAL N. 141/2021.  

 
A empresa REN9VARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., habilitada e vencedora dos 

itens 2 e 3, da licitação em epígrafe, através de sua sócia que ao final subscreve, e nos 
termos do Art. 109 § 3°, § 4° da Lei 8.666/1993, e Art. 37, XXI da Constituição Federal 
de 1988, apresenta suas CONTRARRAZÕES ao recurso administrativo, nos termos que 
segue: 

 
   
I - SÍNTESE DOS FATOS E RAZÕES DA RECORRENTE 
 
Abaixo citamos os apontamentos da empresa B E B PLAYGROUNDS:  
 
  Alega a empresa que referente ao item 3 “este foi também um erro do edital, não 

solicitar certificação para este tipo de produto”.  



 
 Alega ainda, que a empresa REN9VARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA não 

fabrica o produto, bem como, questiona a marca mencionada na proposta de preço 
apresentada pela empresa.  

 
No entanto, não merecem prosperar os argumentos interpostos pela empresa B E B 

PLAYGROUNDS, com relação a decisão proferida pela Comissão de Licitações que julgou 
a empesa REN9VARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, vencedora do item 3 (item 
questionado).  

 
 
II – DAS CONTRARRAZÕES 
 
Primeiramente, este não é o momento para questionamentos acerca de clausulas 

editalícias, visto, que estas poderiam ter sido questionadas no momento oportuno, que 
seria impugnando o edital em questão, o que não ocorreu.  

 
O próprio edital deixa muito claro em seu item 20.18 “A participação na presente 

licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os termos e 
condições deste edital”. 

 
A empresa REN9VARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA cumpriu integralmente ao 

edital, no que diz respeito alínea D, do subitem 5.2, citando a marca do produto conforme 
exigido.  

 
No intuito de afastar qualquer dúvida quanto a marca cotada, juntamos a esta 

CONTRARRAZÃO um documento emitido pela fabricante do produto. 
 

 
1.  PEDIDO  
 
No mérito, e sucessivamente seja julgado IMPROCEDENTE O RECURSO 

ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA empresa B E B PLAYGROUNDS, MANTENDO-SE 
INTEGRALMENTE A DECISÃO PROFERIDA NA ATA DE JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS. 

 
 

Nestes termos 
Pede Deferimento. 

Biguaçu, 20 de outubro de 2021. 
 
 
 

REN9VARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
Andreia dos Santos 




		2021-10-21T13:26:44-0300
	REN9VARE COMERCIO E SERVICOS LTDA:24215168000182




