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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua 30, Nº 220 - Centro - Barretos - SP
CEP 14780-120
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 490/2017
ABERTURA DA SESSÃO: 04/07/2017 AS 09:00 HS.

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRA IVO

A Comissão de Licitação/Técnica
Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio.

A Mexichem Brasil subsidiária brasileira do Grupo Mexichem, com atuação nis
setores de Tubos e Conexões e de Geotêxteis não tecido e d! tentora das marc s
1
1
comerciais AMANCO, PLASTUBOS e BIDIM, inscrita sob o CNP~ 58.514.928/0001- 4

1

estabelecida à Rua Barra Velha, Nº 100- Floresta -CEP 89211-901 Joinville - se, vem

por meio desta, apresentar sua resposta ao recurso interposto pela RECORRENTE, no
Pregão Presencial nº 022/2017.
lncialmente gostaríamos de explanar que o respeitável julgame to das contrarrazões
interposto,

recai

neste momento para sua

responsabilidade,

f

f

qual a empreJa

CONTRARRAZOANTE confia na lisura, na isonomia e na imparcialid j de a ser praticada

julgamento em questão, buscando pela proposta mais vantajosa P.)ara esta digníssi a
administração, onde a todo o momento demostraremos nosso Direit! Líquido e Certo e o
1

cumprimento pleno de todas as exigências do presente processo de rcitação.
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Com relação a argumentação acerca da ISO 16422, é total ente descabida, u a
vez a que a referida ISO é baseada na NBR 7665, seus tubos são ntercambiáveis sim e

v~r

inclusive este mesmo órgão já comprou os tubos de PVC-O em licitação anterior e ni o
houve qualquer problema, sendo que o produto já foi solicitado, inJtalada e usado.
dizer que diversas companhias Estaduais e Municipais já utilizam

1

PVC-O PN 12,5 j m

concorrência com o defofo, tais como SABESP, CORSAN , CASAr'! , SANENSUL enl e
outras, sem qualquer ocorrência que desabone o produto que já está no mercado desl e
2015.
A RECORRENTE também mencionou que a cota reservada fo1I vencida por empresa
que estava cotando PVC-O PN 12,5 e que não seria atendido, e isso tla mbém é uma atitu~e
e inverdade descabida para apresentação, uma vez que a empresa EDUARDO LEVI 9 E
SOUZA MAZER ME solicitou cotação e pediu autorização para partici ar do pregão na cota
destinado exclusivamente a ME/EPP ·s e esta plenamente em acordl com o edital.
Outro ponto a ser abordado seria que, se a empresa que manifestou o recurso n - o
concordava com a colocação da ISO 16422 no edital, poderia em 1momento oportuno e
anterior a licitação apresentar seu questionamento ou impugnação, o que não o fez e
tempo hábil e após perder na fase de lances, em uma manobra para tentar desqualificar a
MEXICHEM BRASIL apresentou recurso com alegações infundadas.
A aceitação do PVC-O PN 12,5 nas licitações em concorrêljlcia com defofo vel
aumentando a competitividade nas licitações, bem como em obediência ao princípio da
isonomia coloca em igualdade todos os licitantes, que atendem ao edital.
Fomos indagados sobre a Certidao Negativa de Débitos apre+ ntada, onde em s iª
descrição constam débitos, que como podem ser comprovadamente esclarecidos
própria

licitação,

ainda

estão

em

julgamento

e

em

I obediência

a

'a
lei

Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja
prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respJ ito, decisão judicib1
condenatória transitada em julgado. A apresentação da nossa CND ão justificaria nos a
desclassificação, pois a mesma foi emitida pela SEFAZ e nos habilita para participação er7
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licitações até que seja julgado o mérito descrito ou que seja Cl!lmprido o acordo éle
parcelamento da dívida, sem prejuízo de habilitação em processos dle licitação.

São Paulo, 10 de julho de 2017.
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