
CONTRA RAZÃO: 

ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017, DA EMPRESA BRASIL 
DE COMUNICAÇÃO - EBC

Ref.: Processo .º 005013/2016

E C BARRETO TURISMO EIRELI-ME, devidamente qualificada nos autos do processo licitatório em 
epigrafe, vem respeitosamente, perante Vossa Senhoria, por seu Sócio, abaixo assinado, com fulcro no 
(processo licitatório Pregão 04/2017) do instrumento convocatório, apresentar:

CONTRARRAZÕES
Aos termos do Recurso Administrativo oferecido pela licitante JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA - 
LTDA, já qualificada no processo licitatório em epigrafe, pelas razões a seguir:
Alega que diversas licitantes apresentaram proposta em desacordo com o edital de licitação, devendo ser 
desclassificadas, disposto no próprio edital.
Serão desclassificadas as propostas dos Licitantes que:
Apresentarem preços com valores globais superiores aos limites estabelecidos no subitem I.1 do Termo de
Referência, Anexo I deste Edital ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no 
ato convocatório da licitação.
Por sua vez, o subitem I.1 do Anexo I dispões:
Para os serviços continuados, encontra-se, nos quadros abaixo, a composição dos valores, quais seja, de 
veículos, motoristas, encarregados e combustível, de execução do objeto deste Termo de Referência, 
perfazendo o valor total global anual estimado e máximo de R$ 2.111.460,72 (dois milhões cento e onze 
mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e dois centavos).
Podemos verificar na relação propostas disponibilizada no pregão eletrônico, as propostas de nº 13 a 25 
são superiores a R$ 2.lll.460,72, ou seja apresentam ¨preços com valores globais superiores aos limites 
estabelecidos no subitem I.1 do Termo de Referencia, Anexo I¨, e de acordo com o item 10.3.8 devem ser 
desclassificados.
DAS CONTRARRAÇÕES:
A recorrida E C BARRETO TURISMO EIRELI - ME, apresenta contrarrazões ao recurso interposto pela 
recorrente JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURIÍSTICA LTDA, valendo-se do seu direito ao contraditório e à
ampla defesa, rebatendo as alegações da recorrente com os apontamentos a seguir:
Insta salientar, que a recorrente invocou a favor de sua pretensão, interpretação não existente no bojo do 
edital, não observando os requisitos mínimos atinentes ao processo.
Nesse diapasão, verifica-se que o recorrente mergulhou em uma verdadeira aventura jurídica, pois 
conforme sabido os recursos devem ser fundamentados. A jurisprudência e a doutrina são pacíficas no 
entendimento de que não se conhece do apelo genérico, onde a recorrente limita-se apenas a atacar de 
forma geral os concorrentes sem qualquer delimitação de quem está sendo atingido pelo recurso 
interposto.
Demais disso, a recorrente não aponta com clareza que alguma empresa concorrente teve benefícios com
erros do edital, restringe-se somente a afirmar que as empresas colocadas entre 13º a 25º extrapolaram o 
contido na cláusula 10.3.8 do edital, sem contudo, fundamentar seu pedido.
Noutro giro, a recorrente se confunde no que tange ao texto do item 10.3.8, pois caso o raciocínio da 
recorrente estivesse correto ela mesma estaria eliminada do certame, já que na classificação geral ficou 
apenas em 15º e em seus pedidos requereu a exclusão de todas as concorrentes que estavam 
classificadas entre 13º a 25º.
Vê-se que o dispositivo supra faz menção tão somente aos classificados e não aos concorrentes de forma 
geral.
Note-se que os concorrentes podem dar lances pelo período da licitação e devem ir se adequando as 
outras propostas.
Dessa maneira, ao fim do certame serão classificadas as empresas que chegaram ao valor inferior ao 
descrito no item supra.
Após o término do leilão a empresa vencedora tem o prazo de 2 horas para enviar a proposta readequada 
ao lance por ele ofertado ai sim não poderá ter preços com valores globais superiores aos limites 
estabelecidos no subitem I.1 do Termo de referência, conforme se verifica do item 6.5 do edital.



Estando a ganhadora dentro do exigido pelo edital, será então declarada vencedora do certame.
Usualmente em sede de impugnações/recursos administrativos nas licitações, razões são criadas, sem 
nenhuma comunhão com a legislação, buscando fundamento na Lei sem nenhuma pertinência objetiva.

DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto requer:
Seja conhecido e não provido o recurso interposto pelo recorrente haja vista que não atacou de forma 
clara e precisa nenhum item do edital, sendo apenas um recurso meramente protelatório;
Seja reconhecida como vencedora do certame a ora recorrida E C BARRETO TURISMO EIRELI-ME, 
atendendo as obrigações de praxe.
Nesses Termos,
Pede deferimento.
Brasília 01 de marco de 2017.
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