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AO ilustríssimo (A) SENHOR (A) PREGOEIRO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N. ° 017/2021
ATT. Sr. ®Pregoeiro.

CASA DOS FOGOES LTDA, empresa de direito privado inscrita no

CNPJ: 34.776.133/0001-76, com sua sede na Avenida Brasil, n.M97, Sala 02,

Olho D'agua, São Luis/MA, e-mail: casadosfogoesl9@gmail.cQm. ppr intermédio de
I I

seu proprietário ,que ao final assina, vem a vossa senhoria

apresentar/interpor suas CONTRARAZÒES, referente ao RECURSO

ADMINISTRATIVO da empresa: LAR PARATY LTDA, pessoa jurídica de
I ,

direito privado, , inscrito no CNPJ; 02.131.413/0001-30, que está

solicitando a inabilitação . da empresa^ CASA DOS FOGOES LTDA,
I ~ ' )• í? ' '• •'

declarada vencedora dd certame! é-'com'fulcro no, que prescreve o inciso

XVIII, do art. 4°, da Leiri° 10.520/2002, "pelos fundamentos expostos á
( ' Li 1 . . ..

seguir . ! .

Réqüerrse, desde' já,õ'" recebiiríérito

contrarrazões derecurso, na forma, prevista em^Tei,--, com^'seu

encaminhamento à autoridade jcompetente para a devida: apreciação,
'j ' - ' . "

requerendo a total e completa-procedência; - -- -

I dás ipresentes

I -DA TEMPESTIVIDADE

De pronto, urge registrar a tempestividade do presente

recurso administra.tivo, mormente porque apresentado dentro do prazo

legal fixado na plataforma eletrônica/site no dia (17/09/2021),

porquanto, de acoi;do com o inciso XVIII do art. 4° da Lei n. 10.520/02,
I

de 03 (três) dias úteis, contando a partir do dia 22/09/2021 com término

dia 27/09/2021. ' |

C91
m

AV. BRASIL, 197, LOJA 02- OLHO D'AGUA FEIRA DO
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II -DOS FATOS

Trata-se de processo licitatório instaurado pela Prefeitura

Municipal de São João Dos Patos, edital sob o número 017/2021,

modalidade Pregão em sua forma eletrônica.
I

t

Após a,desclassificação das 3 (Três) primeiras colocadas no
I

certame foi reaberta a sessão no dia 17/09/2021, realizadas as fases de

aceitação de proposta e lances, a empresa CASA DOS FOGOES LTDA e

LAR PARATY LTDA| foram declaradas vencedoras.

Diante 'do exposto, registrada a intenção de recurso e acatada

referida manifestação, a empresa LAR PARATY LTDA, ora Recorrente,

vem"apresentar suas alegações para ao final pleitear pela'desclassificação

eíinabilitação da empresa GASA^DdS FÓGGES LTDA, de agora em di^te
denominada de jRecorrida, '!

Inconformada com a decisão que admitiu íconip vencedora á

empresa CASA :DOS FOGOES LTDA, a- recorrente LAR-.PA^W.gFDA^
I I _ '

alega que houvé os seguintes vicios qíie supostamente impossibilitam a

consagração da; décisãò recorrida'e adjudicação" dO objeto da-Licitação
I

pela empresa vencedora:

1 - Alega que a empresa vencedora não cumpriu com os itens

básicos do Edital, alegando que não apresentou a certidão simplificada e

especifica expedida pela junta comercial, acompanhada da CERTIDÃO

DE INTEIRO TEOk.

Esses ,são os argumentos que entende a recorrente como

suficientes para obstar a prorrogação dos atos licitatórios, contudo,

iremos demonstrar de forma articulada e fundamentada, que as

CM irresignações da recorrente não haverá de prevalecer, hája vista que não
TO I ,

;sb há as incongruências apontadas.
o.

Cnpj: 34.776.133/0001-76
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III-DAS RAZÕES PÁRA REFORMA DO ATO ADMINISTRATIVO

Inicialmente, esclarecemos que o Edital foi analisado e

aprovado pela Assessoria Jurídica da Comissão Licitatória, nos termos

do artigo 38 da Lei n° 8.666/93.

Ressalto que os atos praticados pela Administração através
I i

da Comissão do certame público, em seus procedimentos licitatórios,

obrigatoriamente, são pautados pelos princípios da 'isonomia e da

legalidade, em consonância com o disposto no artigo 3® da Lei n°

8.666/93:

"Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância
, do princípio constitucional da isonomia, a seleção da

proposta mais vantajosa para a 'administração e a
I promoção do desenvolvimento nacional sustentável e

será processada .e julgada em estrita conformidade
com j.os^ ( princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade^ da ^moralidade, da igualdade,...da
publicidade, da probidade
vinculaçãd "ao... instrumento
. i » .t i, I 4 ,,

jadministrativa, da
' .cõhvocatbrio, ''do
l 1.; *"• \ M '* * ^ V

julgamento Objetivo e (los que lhesjsão çorrela^s".

: ó;r',.' '>Para demonstrar quco -Procedimento Licitatório:adotou|um
'J •• • í- •í, . ••• .T " "•< \ •

modelo de^éditaLqúe rnblhor atende" às süás necessidades^ ^primando pela
i< >.*
I . • , .i

busca dá- propóstà mais vantajosa -e," conseqüentemente, alcançar o
' (

interesse público, não deixando de preservar os princípios norteadores

do processo licitatório na Administração Pública, apresentarei a seguir,

de forma clara e objetiva as impugnações para cada i)onto do recurso
I

apresentado.

III. I -DEIXOU DE! APRESENTAR A CERTIDÃO SIMPLIFICADA E

ESPECIFICA. ACOMPANHADA DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
I

A empresa CASA DOS FOGOES LTDA, apresentou nos seus

documentos de habilitação a certidão simplificada e especifica, assim

como todas as suas alterações registradas no órgão competente, fato este

que supre a necessidade de avaliação das concorrentes e do pregoeiro.

^ AV. BRASIL, 197, LOJA 02 - OLHO 0'AGUA FEIRA DO
MANCUEIRÃO • SÃO LUÍS • MA Cnpj: 34.776.133/0001-76

E-MAIL: casadosfogoes19^gniail.com
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sendo assim não necessário a apresentação da certidão de inteiro teor,

uma vez que a certidão é uma simples cópia dos atos arquivados na junta

comercial.

Inicialmente se faz necessário demonstrar as mensagens do

pregoeiro no chat em resposta a alegação da concorrente:

PKçocire -17/00/303111;33:6<]

Sbbroa alagaçflo.d<i.dacumenlaçGO daempresa CASA DOS FoiSOES L.TDA,acatoa jusiriícatlva dorepresentar^ '̂urT>a vezqus.a cedIdQo exigida
tem oobfellvo dedemonstrar Iodos >s registros do omprennna^Junta Conierclal. noccisoespecifico, assa administraçãoa exigecoma finaildada
do venTcara existência do síícios on icomum nas empresas padictponles,através daanãllso dos contratos'&ocIais atuais eoniígos. objetivando
evitar um possível conlulodo empros
oItcraçOcs registradas o anexou lod
progcoito/ondo no mou vor,at(>ndei''

^ - 'L__ s.

as.No cosoda empresa CASADOS FOGOESLTDA,amesma apresentou a cenldãoespeeincocomlodasaa

)sos docurnontos quo constam rta referida certidão, possibilitando entãóaqnãlise por parto dosso
idoanoccssklodo.

Como mostra o pregoeiro na mensagem ao chat; fica claro

que a finalidade da certidão dCj inteire^ -teor éverificarj a existência de
sócios em comumJnas-'èmpresas"--paíiiicipantès, -através da análise dos
contratos sociais a^ais'e antigos, objetivando,evitar umiipossível conluio

de empresas, sèndjo assim devido ao fato da apresentação de todas, as
suas alterações ei registro do contrato social arqúiyados i no órgão

competente, expostos através da' comprovação mediante:! auapresentáção

da certidão èspecifiba não réstani dúvidas qüè á émpresarríão~só cumpriu
'I - - i' t _ '...I \

O item 9.8.8 do edital como supriu a necessidade do julgador. .'

m. II -ALEGAÇÕES GRAVES DE DIRECIONAMENTO
I

Inconformada com a decisão, a empresa LAR PARATY sem
I

ter mais o que alegar, insiste inúmeras vezes no chat mesmo após a
I I

justificativa de não acatamento exposta pelo pregoeiro, não parando por

aí tentando mostrar no seu recurso uma forma de que o processo

licitatório 017/2021 possui vícios de direcionamento para a empresa

CASA DOS FOGÒES LTDA, vejamos a inabilitaçãp das empresas
, I

concorrentes citadas pelo mesmo;

AV. BRASIL, 197, LOJA02 - OLHOD'AGUAFEIRADO
MANGUEIRÃO • SÃO LUIS • MA Cnpj: 34.776.133/0001-76

E-MAIL: casadosfogoesl9@>gmall.com
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ast«mo - ie/0il/202T 1B:5i;0e

\ Empresa; ASTOR 5TAUDT COMERCFO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREU -91&2'93S3003I7S, INABIUTADA por ds^cumpríras regras ^ EdRal, )
' conlormo dospochto: Ausência da Certidãode Inteiro te«r, da junta «omercial,debcandede atender o it(Mn8.8.8 docditol^Auscrtcla da j
' Certidão negativa de Infra^doâ legislaçãode proteção ao trabalho, expedida pela Secretaria de lrupe^âódo,Trobalho, deixandodo
' atender oitom O.O.SdoodItal;!

I
j!;
"'"I"

Com uma anédise mais profunda nas alegações a qual o

pregoeiro inabilitou a concorrente citada a cima, fica claro que se trata

de casos distintos, a empresa ASTOR STAUDT COMERCIO DE

PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI não apresentou nos documentos de
I

habilitação todas as suas alterações registradas no órgão competente e
I

expostas na certidão especifica, sendo assim dificultando o pregoeiro de
i

analisar as documentações atuais e anteriores, objetivando evitar um

possível conluio de empresas participantes sendo o objetivo a qual pede

a CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, Outro fato importante de ser

mencionado é que a empresa deixou de apresentar a certidão negativa de

infração a legislação de^pfôteçãolao trabalHo, expedida pela secretaria de

inspeção "do traÍ3alho, portanto sendo consequentemente INABILITADA,
cUl«ma • 10^00/203110;S5:30

! . "J
' Empr99a:CADESOU5ALTDA-42706897000113. INADIirrADA por doscurrwríras rograsdoEdital, conformedespqcirkxAusãncla da CorUdãado

Intairoteer, da junta comoreial, deixando de otender o Itom0.3.9do edital; Ausência da Certidão negotivà de Inlra^ãoò legislarão de
proterãoootrabalho, expedida pelo Secretaria de InsperãodoTrabalho, deixando deotendoreltem O.O.Sdo^Ital;! r

• ••• ' Baseado ma mabilitaçacda empresa-C-A ^DE SGUSyv LTDAf

pode ser observado que a mesnia não apresentou ce)^dão negativa de
infração alegislação de proteçãolao trabalho, expedidá'pêla secretaria de
inspeção do trabalho.
Sdsiema • 17/00/20311013:00

••-T" FErT^resa:V. VIEIRA AMAROCÒMeRÇ|[0, IMPORTAÇÃO EEXPORTAÇÃO -03710848000160,INAOimADA por descumprfras regrasdo Edital, ^
^ conformadespaelwAusência daCertidão negativa deInfrarãeà leglslaçãede proterãoao trabalho,exp^ldapela iieerétaria doInsporão

T.r
AusõrKie da cetidão ospoclf ka, emitida pela Junta Cemorctal, doixandedeatender e Item 0.8.8 deedital:L } í

Baseado na inabilitação da empresa V,VIEIRA AMARO

COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, pode ser observado que a

mesma não apresentou certidão negativa de infração, a legislação de
i

proteção ao trabalho, expedida pela secretaria de inspeção do trabalho,

deixou de apresentar a CERTIDÃO ESPECIFICA e deixou de apresentar

as notas explicativas.

AV. BRASIL, 197, LOJA02 - OLHOD'ÁGUAFEIRADO
MANGUEIRÃO • SÃO LUIS • MA

© 98 99141-:140ÍÍ 9® 3013-5521
Cnpj: 34.776.133/0001-76
E-MAIL: casadosfogoe6l9:S)gmail.coni



UD
fD
C

'do

cu

Á CASADOS»:.
^fOGOES

TUDO PARA FOOfiES E PANELAS DE PRESS&Q

FOLHA n

RiihfiL.

Portanto, fica claro que nenhum dos casos foram os mesmos
1

motivos em especifico, cada caso com a sua justificativa. Tal relato

deposto pela empresa LAR PARATY LTDA não deve confundir tal

Pregoeiro, bem como a Prefeitura, no que diz respeito que as outras

concorrentes foram! Inabilitadas pelo mesmo motivo, demonstrando mais

uma vez a inconformada decisão da mesma e buscaj insanável para
inabilitação sem fundamentos ejustificativa, baseadasj no desespero e
afirmações gravissimas que o edital do PREGÃO ELETRÔNICO N°

17/2021, não se aplica de forma igualitária para todos òs licitantes.

IV - DO PEDIDO

í

: Diante

julgado totalmente

• I '

do"exposto, requer, que p presehte !Gòhtrárazão._seja
• 1 : I ' 1 . li 'I! ••-'T' '' '•—procedente para a devida éj justificadaiHabilitaçãq da

empresa eASA 'DO|S FOGOES LTDÁ, que demonstrou! atender tpdõi'os
quesitos-de. habilitlação.,exigidas-^pelo Edital-,-HABILITAND,Q-^a--empresa

para ser declarada yencedora, optando^assim pelo ;serviço,ide menor valor,
' I ' I . " ji' '1' '

no qual tal empresa foi declarada vencedora em-tal certame, Como rege
I • • i . ... 1,; .

tal Lei n°8.666/93',' não havendo assim nenhum prejuízo ao erário, tanto

por qualificação quanto por preços, sendo assim legal, pois atende todos

os requisitos dò edital e está de acordo com objetivo de ,toda e qualquer

licitação, que é a busca pelo MENOR PREÇO ofertado pelas licitantes
1

Habilitadas, atingindo os princípios da legalidade, impessoalidade,

moralidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa, da

vinculação do instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos

que lhe são correlátos, sempre buscará a proposta mais vantajosa para
I I

a Administração. 1

i9] AV. BRASIL, 197, LOJA 02 - OLHO D'AGUA FEIRA DO
MANGUEIRÃO • SÃO LUiS - MA
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I

Por todo exposto, para que não se consolide uma decisão

equivocada, lembrando o próprio dever de evitar-se o ônus de eventual

demanda judicial, a empresa CASA DOS FOGOES LTDA, requer:

a) O recebimento e provimento da presente contrarrazão, para
I I

determinar a classificação e habilitação da empresa CASA DOS FOGOES

LTDA, pelos fundamentos arguidos nos autos da exordial, mais

precisamente nos itens III. I e III.II.
i I

b) Pelo 'encaminhamento do presente recurso administrativo

para instância superior, caso este seja julgado improcedente, o que se

admite apenas como argumentação, para que então se proceda a reforma

da decisão; Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

t i

i j i í . f '

Termos em que, pede deferimeritó.
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ERICS^URI SANTOS [Assinado de forma digital por ERIC
AyURI SANTOS COSTA;0516169h07

COSTA:051 61 695307-'I^a'aos: 2021.09.23 09:24:38-03'00'

! " I
^ CASA DOS FOGOES-LTDA I
' CnpJ;34.776.133.0001/76 !

Eric Yuri Santos Costa-Sócio Administrador

! CPF:0S1.616.953-07 \
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