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À PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA – PA 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

A empresa CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, portador do CNPJ N° 

02.135.330/0001-10, localizada na Rua Dr Fidelis, 15, Centro, Xinguara-PA, vem por meio desta 

interpor Contrarrazão em face do recurso apresentado pela empresa Comercial Nova Era 

Produtos Alimentícios. 

 

DO RECURSO: 

A empresa recorrente interpôs recurso, solicitando a inabilitação da empresa 

Camargus, em face de não ter juntado no portal eletrônico sua proposta realinhada. 

Porém a recorrente não possui razão. Em seu próprio recurso podemos observar que 

ela entra em contradição. 

 

A recorrente destaca em seu recurso trechos do chat, onde a comissão de licitação, 

abre prazo para negociação de preços. Ou seja, essa fase é para ser discutido se a empresa 

vencedora tem condição de baixar mais os valores propostos. 
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O edital em seu item 7.3, diz que nesta fase é apenas referente a preços, vejamos: 

 

 

Portanto,  a empresa Camargus não tinha mais lances a oferecer, e ainda não houve 

solicitação de outras propostas por parte da comissão. Ou seja, em nenhum momento foi 

descumprido nenhuma regra do edital. 

 

Sobre a parte da empresa Camargus não ter juntado sua proposta realinhada, 

acontece que o edital traz uma etapa exclusiva para que isto ocorra, vejamos: 

 

Portanto, o correto seria a comissão que preside o certame, após a fase de negociação, 

encerrar, e abrir a fase para anexar a proposta readequada. 

Com isso, mais uma vez a empresa não descumpriu qualquer fase do presente 

certame. 
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CONCLUSÃO: 

Com isso, o recurso apresentado pela empresa Comercial Nova era, não tem razão, 

devendo ser recusado por falta de justificativas. 

 A empresa Camargus, ao convir desta fase,  junta sua proposta realinhada, tendo em 

vista que não está disponível no portal o link para anexo, e ainda por estar dentro do prazo. 

  

Att. 

P. deferimento. 

 

Xinguara-Pa, 21 de Junho de 2022. 

 

 

______________________________________ 

Camargus Distribuidora de Alimentos. 
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