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SENHOR PREGOEIRO REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS

MUNICÍPIOS DA MICRORRREGIÃO DO VALE DO PARNAÍBA
(AMVAP)

PREÇÃo Errrnôrvrco N" Ol/2OZl
Pnoctsso Lt( ltA l'oRIo N" 03,/2021

EMBRATop Gro-TEcNorocras LTDA,, já qualificada, vem

respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, em üsta das Razões de

Recurso aprcscntadas pcla Iicitante GrocrNrrn Cou. or EeurpAMENTos

Óprtcos ELr. EIRELI, apresentar, tempestivamente, as suas Contrarrazões,

sob os fundamentos que seguem:

AIN s UR GÊNCIA DEVE SER DE SPROVIDA

1. Em 13 de agosto de 2021, a Associação dos MunicÍpios da

Microrrregião do Vale do Parnaíba (AMVAP) promoveu o pregão eletrônico, em

cpígrafc, para a aquisição de aparclho GNSS,zRTK. Após seu rcgular trâmitc, a

licitante Embratop restou vencedora.

2. Nâo obstante, a licitantc Geocenter interpôs recurso, sob o

fundamcnto dc que a proposta da licitante-vencedora não atende ao edital nos
seguintcs pontos:
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(i) não transmite dados nos formatos CMR, RTCM 2-1,2-3' 3.0' 3.1

e 3.2 e NMEA;

(ii) não suporta tecnologia NTRIP;

(iii) não possui bateria lithium-ion (Li-ion), 4500 MAh;

(iv) não possui taxa de rastreio atualizável até 10 Hz;

(v) não possú stop and go cinemático;

(vi) os receptores não possuem wireless integrado;

(vii) o coletor de dados não possui bateria de lítio (5000 mAh) e

tcclado alfanumérico;

3. Inicialmente, destaca-se que o Recorrente não se desincumbiu do

seu ônus dc demonstrar a inadequação da proposta ao edital. Ela baseou-sc

exclusivamcntc no catálogo do cquipamento - quc não esgota a caractcrÍsticas

do cquipamcnto -, ignorando por complcto a proposta comercial, que é a

responsávcl por descrever o equipamento e base da análise de

compatibilidade.

3.1. Portanto, além de não aprcsentar prova alguma, a Recorrente náo

analisou todos os clcmcntos postos a sua disposição, o que já demonstrada a

ausência de vcrossimilhança e crcdibilidadc das alegações.

4. Apcsar disso, a título de cautcla, passa-se a demonstrar o integral

atendimento dos tcrmos do edital.

5. Baste breve análisc à Proposta Comercial aprescntada pela

Embratop para vcrificar-sc o atcndimcnto de todos os pontos contcstados:

(i) I rarintrssilto ihJos tttls lbmtctos CNlll.
Itlt l\l i.l.1.,!.l,(). -i.l c i.2 c NllL.'\:

ul), 'Ítlr lccrü)loÊiit N..'l ÍllP:
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(üi)

(iv)

(v)

Obs.: Nota-se que o cquipamcnto supera a exigência de 10 Hz. Ou

scja, sc a administração pública demanda uma potência mÍnima, o

equipamento vcncedor entregará além do que foi requisitado. Assim, em

observância à máxima do direito administrativo de que "quem pode mais pode

menos", não há óbicc a cssc ponto.

B.rt('riir irlt!'nl.t (lc ltthir,rnr-ion (l -i-ion).
§(r)l .rukrror)liü tlc li horus trabalhando cm
R I N tRcat I inre Kincnratic) c prtência de

ll (rrxr \1^h:

Os Rcccptorcs pollcm scr alimenlados por
balcriir crtcrnlt qttando nccessário, sem

intelrupçiir-r rla nrctlição. r'isando maior
tcnrpcl dc rasrcioi

Íar:r r.i.'rrslrcio atullizÁr'cl uté 20 IIz;

()1<.-ra nt,s nrrxlrrs üç, nrcrlições lisútico,
Slup un(l üo ç sir*-mólicoi

(ü)

( )\ R{!§ft()rss [xrssucnr us scguinles
mridrlidrdss dú (omunicaçüo:

l ucnllogia llluctrrrth c \\'irçlcss
lntr:g.rarh. Filr.r soIlur]icuçào rnlÍ\:
Rúc!'pt.rr c ('olcklÍ:

(üi) () ('olclur dr dldol sunt lr rtjuinttr
caractcri,rl ir:lr:

l)r)\rui lritt(nu dr l -ítio r.-carregrir c.l c
r('r)o\ rr(1. c(,nl tcnrpo de r,rperaçàt igual a
l5 lttrras.

I r'. 1:t.l<' .rllitnumLirico !. touchscrscn:

6, Portanto, não há qualquer alicerce fático ou jurídico que subsidie

referidas alegações, razão pela qual se deve manter a Embratop como

vencedora da presente licitação.

EmbraÍop lilr'$ii3;r*;;iíi,.it:i3ü só.p.u.sp
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III. RIQUERIMENTOS

T.Emfacedocxposto,rcqucr-sequcoRecursoAdministrativoseja
seja desproviclo, com a manutenÇão in totum do processo Iicitatório'

Pede deferimento.

São Paulo,/SP, 27 dc agosto dc 2021'

L

RE BENJAMIN RAINHA

CPF: I 19.115.418-11

SOCIO lr-
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EMBRÁTOP GEO IECNOTOGIAS LTOA
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