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PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019

CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita
no CNPJ sob o n® 03.620.716/0001-80, sociedade com sede situada na Avenida Regent, 600, Sala
205, Alphavitie - CEP: 34018-000 - Nova Lima/MG ("Recorrida"), neste ato representada por sua
procuradora, abaixo assinada na forma da iei, vem do item 11, subitem 11.4. do Editai de Licitação,
apresentar suas Contrarrazões aos Recursos Administrativos interpostos pelas empresas
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITAUR LTDA. e HOSPCOM EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA. ("Recorrentes"), pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

I-DOS FATOS

Em 18/01/2019, foi aberta a sessão do Prcaão Eletrônico n.® 003/2019
promovido pela PEFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE • MT, visando o 'regislm de preços
para futura e eventual aquisição de epujpamen/os hospitalares e móveis /rosp/fa/ares para atender as
necessidades da atenção básica, secundária e terciária da Secretaria Municipal de Várzea Grande-

Apõs abertura do Pregão e realização da fase de lances, procedeu a análise da
proposta comerciai da Recorrida, CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A. lendo sido classificada e
habilitada no certame no item 25.

Frente a tal decisão, as Recorrentes interpuseram Recurso Administrativo.
alegando, em síntese que o equipamento ofertado pela Recorrida se encontra em desacordo com as
exigências técnicas do Instrumento Convocatório e pugnando, ao fina), pela desclassificação de sua
proposta.

Todavia, serve-se a Recorrida da presente Contrarrazões ao Recurso
Administrativo, para demonstrar, por derradeiro, seu eletivo cumprimento às exigências editaJícias,
devendo ser mantida a decisão impugnada, oelos seus fatos e fundamentos, senão veja-se:
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