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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 
 
Processo nº 186/2021 

Pregão eletrônico: 28/2021 

 

  
AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS INFANTIS (PARQUINHO) PRODUZIDOS EM 
MADEIRA DE EUCALIPTO, INCLUÍDOS O TRANSPORTE E MONTAGEM VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DO PAULISTA/PE.  

 

 
LOTE DE COTA RESERVADA – 25% PARA ME/EPP/MEI: TABELA 1 DO ITEM 5 DO 
EDITAL (CONFORME ART. 48, INC. III DA LC 123/2006).  
 

LOTE DA COTA PRINCIPAL – 75% PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: TABELA 2 DO 

ITEM 5 DO EDITAL. 

 

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF. 

1 3 .898.616/0001-73, com sede na Estrada Municipal Edgard Archimedes Belchior nº 

1655, CEP 15895-000, Cedral - SP, representada pelo  titular A l v a r o  L o p e s  

G a s p a r i n i , CPF/MF. 2 6 2 .937.398-33 vem tempestivamente apresentar 

contrarrazões ao inconsistente recurso apresentado pela empresa REYS INDUSTRIA 

COMERCIO E SERVICOS EIRELI, perante essa distinta administração que de forma 

absolutamente coerente declarou a contra-razoante vencedora do processo licitatório em 

pauta. 

 

DOS FATOS 

 

A empresa REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI registrou intenção de 

recurso no LOTE 1 o qual em nenhum momento foi vencedora ou desclassificada.  

Destaca-se que a mesma foi desclassificada do LOTE 2 e não registrou intenção de 

recurso no lote, deixando de atender ao item 13.5 A falta de manifestação imediata e 

motivada no momento e tempo estipulado durante a licitação importará a preclusão do 

direito de recurso. 
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Em seu recurso trata exclusivamente do LOTE 2 COTA o qual não manifestou intenção 

de recurso no momento oportuno, sendo intempestivo. Nota-se ainda que as alegações 

em seu recurso são mera falácia com único objetivo de atrasar o andamento do pregão. 

 

A empresa REYS foi corretamente nabilitada do LOTE 2 COTA PRINCIPAL por não 

atender ao item 11.5.2. 

 

11.5.2. Comprovação do patrimônio líquido correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor estimado da contratação ou lote pertinente. 

 

O item 11.5.1.2 também é claro quanto a apresentação obrigatória do patrimônio líquido 

no LOTE 2 COTA PRINCIPAL – 75% PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. 

 
11.5.1.2 .No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido do 
licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação 
de balanço patrimonial do último exercício financeiro (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 
2015); Nas licitações com participação de microempresa, empresa de pequeno porte e 
microempreendedores individuais faculta-se ao licitante, para fins de habilitação, atestar a 
qualificação econômico-financeira através da comprovação de capital social mínimo ou de 
patrimônio líquido, conforme preceitua o § 4º, do art. 5º do Decreto nº 45.140, de 19 de 
outubro de 2017. Se as citadas empresas participarem da Cota Principal deverão 
apresentar OBRIGATORIAMENTE o patrimônio líquido. 

 

 

Citando apenas um trecho das alegações da empresa REYS, é comprovado a sua correta 

inabilitação do lote 2 deste pregão eletrônico, transcrevemos: 

 
 
“Ocorre que a empresa REYS comprovadamente não está com 100% do seu capital 
social integralizado...” 
 
 
Ora senhores, a empresa afirma que o seu balanço patrimonial não atende ao edital, tenta 
confundir a comissão de licitação, esperando obter tratamento diferenciado perante os 
demais licitantes, ferindo a isonomia no pregão. 
 
 
 
 



 

 
Metalurgica Flex Fitness Ltda ME 

Av. Edgar Archimedes Belchior nº1655 – Cedral  / SP – CEP 15085-000 
Fone 17 3266-2122 Email falecom@flex.ind.br  

DO PEDIDO 

 

Dado o julgamento exato que foi deferido por essa nobre Pregoeiro, conforme 

demonstramos cabalmente em nossa explanação, solicitamos que essa Administração 

considere como indeferido o recurso interposto pela empresa REYS INDUSTRIA 

COMERCIO E SERVICOS EIRELI e mantenha a classificação da empresa 

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA ME no lote 2, por ter atendido a todas as 

exigências editalícias. 

 

E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim como, no bom 

senso da autoridade que lhe é superior, que estamos interpondo estas contrarrazões, as 

quais certamente serão deferidas, evitando assim, maiores transtornos.  

 

Nestes Termos, Pedimos Bom Senso, Legalidade e Deferimento. 

 

 

 

Cedral – SP       19 de Janeiro de 2022. 
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