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CNPJ: 39.232.093/0001-15
Cond Bela Cintra, B115 Ap 108 Maiobinha
São José de Ribamar, Cep: 65.110-000

RECURSO ADMINISTRATIVO

RECURSO CONTRARRAZOES

FOLHA n°_ ^66

Ilustríssimo Senhor, Pregoeiro, DD. Presidente da Comissão de Licitação, da Prefeitura Municipai de SÃO
JOÃO DOS PATORS/MA.

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N^ 10/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 0507001/2021

VINÍCIUS SILVA LINHARES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
n® 39.232.093/0001-15, com sede na Rua Santa maria Cond Beia Cintra Bi 15 Ap 108, por sua
representante legal infra-assinada, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea "a ", do Inciso 1, do art.
109, da Lei n^ 8666 / 93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor RECURSO ADMINISTRATIVO,
contrarrazões a recurso.
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I- DO CABIMENTO Écabível o presente Recurso Administrativo, com fulcro no art. 109, Inciso I, "a", da
Lei 8.666/93, c/c com oArt.|42 inciso XVIII da Lei n^ 10.520/2002, concernente aconcessão àíicitante a
oportunidade de, motivadamente, recorrer administrativamente de decisão ou recursos considerada
incorreta e o faz mediante a' exposição fática e jurídica que adiante passa a aduzir:

I
I

II - TEMPESTIViDADE É o presente Recurso Administrativo plenamente tempestivo, uma vez que a
intimação para da Decisão Administrativa ora atacada se deu em 25/08/2021 sendo o prazo legal para a
apresentação da presente |medida recursal de 03 (três) dias úteis eoutros 03{três] dias úteis para
contrarrazões, conforme item' 11.2.3 do edital, são as contrarrazões ora formuladas plenamentetempestivas. ^
III - DOS FATOS A licítante, já qualificada nos autos, adquiriu o Edital com o fim de participar da licitação
para. Contratação de empresa especializada para realização de Registro de Preço para futura e eventual
aquisição de Equipamentos de Informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde do Município de São jjoão dos Patos/MA.

!

IV - Primeiramente a falta de atenção da empresa "DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME, INSCRITO NO
CNPJ N2 14.496.361/0001-85", não leu atentamente o edital onde se diz "9.10.2.3. As empresas com
menos de 01 (um) exercício financeiro deve cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação
do Balanço de Abertura; "esse^ponto com um pouco de leitura já e sanado, como nossa empresa e bem
preparada, além de abertura (que já era suficiente) tem livro diário, termo de abertura e
encerramento, e indicie de liquidez (REGISTRADO NA JUCEMA), em relação a movimentação basta
pesquisa e observar a nossa qualificação econômica que a empresa não foi movimentada em 2020.

V- Em relação a alegação da certidão do FGTS está vencida, e facilmente sanado consultando o SICAF,
provavelmente foi isso que o excelentíssimo Sr Pregoeiro inteligentemente fez, se for de decisão será
anexado sem problema.

VI - Relação ao CRC vencido .dispenso esse argumento por que edital algum pedi isso, pedi apenas
registro do contador assim como o recorrido fez colocou apenas a consulta do contador do mesmo.

vil- Dispenso também argumentação que "Empresa foi aberta no 29 de setembro de 2020, ou seja, teve
02 e alguns dia para movimenta-la e não o fez, como que uma empresa deste porte poderá ser
vencedora de tal pregão se não está claro sua movimentação, conforme apresenta o livro a mesma não
vendeu nada no ano de 2020", logo que não está escrito em lugar algum quanto tempo deve existir
uma empresa para fornecer algo, totalmente sem fundamento esse argumento.

I

VIII - Em relação ao atestado de capacidade técnica mais uma vez a recorrida não se atentou ao item
"9.12. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a
íicitante forneceu ou fornece bens ou materiais compatíveis com o objeto deste Pregão. O atestado
deverá ser impresso em ipapel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo,
devendo ser assinado por; seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor
responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função." Então não existe
quantidade estabelecida, então releia o edital mais uma argumentação fraca.
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IX - Em relação a inabilitação da empresa do recorrido e claro e notório já foi até exposto em chat do
certame pelo pregoeiro "Ausência das Notas Explicativas do balanço patrimonial, deixando de atender
o Item 9.10.2. do edital.!' Mais uma falta de atenção da empresa constituída de 2011.

X-DO PEDIDO

Ex positis a autora requer, que seja CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE ESSA CONTRARRAZÕES,
acolhendo os pedidos:

a) Manter habilitada nossa empresa, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habílítatórios
exigidos no instrumento convocatório.

b) Manter a inabilitação da recorrida por Ausência das Notas Explicativas.

Nestes Termos, Espera deferimento.

São José de Ribamar,
31/08/2021,

ic cir \/A t Assinado deforma digital porVINÍCIUS SILVA j^^viNiciusSILVA
'LINHARES:02584413302-'̂ 'f^HARES:025844i3302

Dados:2021.08.31 14:02:07-03'00'

Vinícius Silva Linhares

CPF: 025.844.133-02

RG:015079122000-7

Administrador/Titular
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