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CONTRARRAZÃO 

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 046/2021 

À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO GRAMADOTUR 
A/C ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO  
José Alberto Pereira as Silva Júnior 

A empresa ISMAEL FEREIRA VARELA EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 09.433.745/0001-19 sediada na 
Rua José Dalabilia nº 1360, bairro Nossa Senhora de Fátima, Caxias do Sul – RS, por intermédio de seu 
representante legal o Sr. Ismael Ferreira Varela, portador da Carteira de Identidade nº 4078535418 e CPF 
nº 013.232.590-07, apresenta contrarrazão, conforme relatado no recurso pela empresa Videotransmissão: 

Para os ítens segue a seguinte justificativa: 

Ítem 06: Usamos um equipamento juntamento com o powerplay da bering, é de fabricação própria 
e Ismael Varela o proprietário da empresa é Técnico em Eletrônica e produziu o mesmo na aplicação do TCC 
do curso Técnico em Eletronica, produziu sabendo da necessiade de uso em seus trabalhos, porem nunca 
patenteou por não fazer venda externa, sendo somente para uso interno da empresa. Porem tem também 
usa outros equipamentos comprados comercialmente que é da marca Ecotron e outro da Winglert, porem a 
empresa gosta de usar o que foi produzido por ela mesmo, justamente caso dê algum problema ja tem 
domínio total da sua manutenção não colocando em risco as transmissões. 

Ítem 13: Desconhecemos outra marca de Calha de Passar fio para eventos. Então achamos  viavel escrever 
da forma que consta na proposta sabendo que este equipamento não tem influencia na qualidade de 
transmissão. Porém segue os dados completos de do equipamento solicitado: 

Marca: R4 equipamentos, Modelo: (R4.05.RA.PE)  
Ítem 17: Foi apresentado marca e modelo porem não acontento, segue de forma mais completa: 

Marca: Blackmagic, Modelo: Mini Converter Optical Fiber 12g-sdi 

ÍTEM 22: Escrevemos duas vezes a marca ao inves do adicionar o modelo que segue: 

Marca: datrel, Modelo: at-08-100 

 ÍTEM 13,18 e20: Podemos chegar a estes valores, pois são cabos que nos dão baixo custo manutenção 
chabdo a praticamente zero pelo período que havialmos os equipamentos, então temos margem para 
trabalhar os peços deles.  

ÍTEM 23 AO 28. Foi colocado em marca e modelo o descritivo FOKUSS, pois todos os profissionais são 
funcionários da empresa, por não querer deixar em branco colocamos desta forma. 

Percebemos que todas as acusasões não sejão motivo para desclassificação, pois nos mantemos 
com o menor preço que é o objetivo deste pregão, os descritivos dos ítens e valores foram justificado 
acima dando total segurança a contratação. 

Segundo o Procurador Geral do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, Dr. Lucas 
Rocha Furtado. 

“A Lei nº 8.666/93 deu preferência ao julgamento das licitações pelo critério 
do menor preço. É evidente que outros elementos, tais como qualidade, 
durabilidade, garantias ou aparência do produto ou serviço etc., devem ser 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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considerados ao ser realizada a licitação, ainda que se trate de licitação do 
tipo menor preço. Nesse tipo de licitação, porém, o único e exclusivo critério 
que poderá ser utilizado para determinar se a proposta do licitante A é melhor 
que a proposta apresentada pelo licitante B é seu preço”. 

As propostas que não atenderem os requisitos do edital serão desclassificadas. Todos os licitantes 

que se adequarem e preencherem os requisitos mínimos do edital serão classificados, mas o vencedor 
será o que apresentar o menor preço, independente de marca de produto, qualidade, basta o 
cumprimentos dos requisitos estipulados no edital. 

Então os critérios de julgamento objetivam primeiramente a busca pelo menor preço e proposta, 
ficando de segundo plano os demais critérios (melhor técnica, técnica e preço). 

Segundo Simone Zanotello: 
“Um aspecto final a ser verificado nas licitações do tipo "menor preço" é se o 
julgamento dar-se-á pelo menor preço "unitário" ou pelo menor preço "global", 
pois isso também influenciará na formulação das propostas por parte das 
licitantes, que necessitarão conhecer previamente as "regras do jogo". Tal 
decisão também não deverá ser discricionária, necessitando pautar-se pela 
característica do objeto a ser licitado, juntamente com o interesse público. A 
regra será o julgamento pelo menor preço "unitário". Somente deverá ser 
adotado o julgamento global por questões de economia de escala (produtos com 
valores muitos pequenos, que necessitam ser comprados em lotes para atrair 
fornecedores), ou quando há necessidade técnica da compra em conjunto, por 
questões de compatibilidade de produtos e serviços, por exemplo”. 

O artigo 45 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, nos traz a previsão dos tipos de licitação, no qual 
a administração irá analisar e avaliar qual será a melhor proposta para o interesse público. Essa proposta 
será avaliada de acordo com os seguintes requisitos objetivos: 
· menor preço,
· melhor técnica, técnica e preço,
· maior lance ou oferta
Diante disso solicito ao Pregoeiro que noa mantenha classificados e aptos a executar os serviços ofertados por 
este sertame. 

Bibliografia. 
https://brunabrunny.jusbrasil.com.br/artigos/454784951/o-menor-preco-no-processo-licitatorio 

Caxias do Sul, 27 de setembro de 2021 

_______________________________________________________

Ismael Ferreira Varela - Diretor Executivo 
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