
Pregão/Concorrência Eletrônica
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
A empresa KAIO RODOLFO DA SILVA TOMAZONI, com sede na Rua Principal, 235 – Vila Guay, Ibaiti - PR, inscrito
no CNPJ nº 42.471.988/0001-17, neste ato representado por seu representante legal Sr. KAIO RODOLFO DA SILVA
TOMAZONI, portador do documento de identidade RG nº 10982015-6, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº
092.051.419-76 vem por meio deste formalizar o registro de recurso referente a LICITAÇÃO ELETRÔNICA- P.E. Nº
051/2022- PROCESSO nº 2116/2022 pelos seguintes motivos:

Os Equipamentos ofertados podem causar prejuízos e não atender à necessidade dos produtores e comunidades ao
qual serão destinados, caracterizando mal uso do dinheiro público.

Ademais as colhedoras de forragem ofertadas pela empresa vencedora, item 01, não atendem ao solicitado
conforme descritivo do Edital,

“COLHEDORA DE FORRAGEM de área total, para cultura de verão e inverno com 1,0 metro de largura de trabalho,
equipado com dois tambores recolhedores compostos de uma serra circular de alta velocidade em cada tambor;
transmissão dianteira por coroa e pinhão com alojamento blindado; 4 rolos recolhedores internos; rotor regulável
com 12 facas em perfil “C” com possibilidade de 24 tamanhos de picado ( 2 a 36 mm); afiador com pedra
retangular; contra faca da plataforma fixa com duas vidas ; bica de saída em polietileno com proteção interna ;
transmissão por caixa e cardan; comando hidráulico total (bica e quebra jato); produção de 30 a 35 ton/hora.”

De acordo com o site do fabricante, não atende ao descritivo do Edital no que concerne:
https://www.jfmaquinas.com/pt/produto.php?produto=72&jf_c120_at_s4 

- Cultura de verão e inverno com 1,0 metro de largura de trabalho, sendo que o oferecido pelo arrematante seria
de 0,92m.

Obs.: O órgão foi preciso em solicitar essa medida de largura, pois assim os produtores e a comunidade terão uma
melhor excelência, produtividade/custo operacional/custo-benefício. 

No momento da cotação do equipamento, acreditamos que várias empresas deixaram de apresentar propostas
devido terem respeitado as especificações do edital, até porque os custos dos equipamentos alteram conforme as
especificações, sendo assim acreditamos todos em isonomia e cumprimento das exigências do edital.

Outros detalhes sem menor relevância, não se discute aqui, somente especificações que podem comprometer o
bom desempenho e alteração de valores, prejudicando as empresas que cotaram outros modelos superiores.

Acrescentamos que o equipamento ofertado por nossa empresa atende integralmente o descritivo proposto
conforme Edital.

Ressaltamos o nosso comprometimento em mantermos uma relação cordial, próxima, transparente e amistosa com
a Instituição.

Certos de sua compreensão.

Ibaiti, 05 de outubro de 2022.
 Fechar


