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Licitações

CONTRARRAZÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Ilustríssimo Senhor
IGOR DIAS SILVA
Pregoeiro

ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO,

A JOAO GILBERTO DE ARAUJO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 37.115.521/0001-02,
situada na Sao Francisco, SN, Lot. Pio XI Lote 33, no Alto Do Alencar, Juazeiro-BA, neste ato
representada pelo seu Proprietário, o Sr. João Gilberto de Araújo, inscrito no CPF/MF sob o
nº. 860.135.285-51, residente e domiciliado na cidade de Juazeiro - BA, vem,
respeitosamente, in fine, apresentar contrarrazão ao recurso impetrado pela empresa
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
11.383.230/0001-01, tendo como referência o Pregão Eletrônico nº. 030/2022, decorrente
do Processo Administrativo nº. 135/2022, cujo objeto é a Contratação de pessoa Jurídica
para confecção de materiais gráficos e de comunicação visual, visando o atendimento às
demandas existentes em diversas Secretarias do Município de Quijingue/BA, conforme
especificações constantes no Edital.

1. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
1.1. Visando o cumprimento do ato administrativo de cunho decisório, apresentamos as
nossas contrarrazões em virtude de citação realizada pela empresa AMAZONAS
COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
11.383.230/0001-01 em relação à sua habilitação.
1.2. Visando o cumprimento da tempestividade, como reza o art. 44, § 2º do Decreto nº.
10.024 de 20 de setembro de 2019, in verbis,
Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante
poderá, durante o prazo concedido na sessão
pública, de forma imediata, em campo próprio
do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.:
§ 1º As razões do recurso de que trata o caput
deverão ser apresentadas no prazo de três dias.
§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para,
se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no
prazo de três dias, contado da data final do prazo

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODBCNEMWOEZDRTRBRKY1MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
18 de Outubro de 2022
3 - Ano XVI - Nº 2645

Quijingue

do recorrente, assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses. [grifo nosso]

2. DOS FATOS E DAS RAZÕES
2.1. A empresa AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME cita na sua peça
que:

2.2. Baseado nos argumentos, gostaríamos de destacar que a empresa apresentou outros
diversos equívocos na sua documentação, que acarretariam na inabilitação da mesma.
Vejamos:
2.3. O item 12.2.1.1 a) do instrumento convocatório, redata:
12.2.1.1. Para fins de comprovação da
habilitação jurídica, deverão ser apresentados,
conforme o caso, os seguintes documentos:
a) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos
diretores;
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A empresa AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA – ME, possui dois sócios, o
Sr. Roney da Rocha Brum Júnior e a Sra. Maria Júlia dos Santos Doin Vieira. Ocorre que,
descumprindo o item em tela, foi anexado documento oficial com foto somente do Sr. Roney
da Rocha Brum Júnior.
2.4. O instrumento convocatório, em seu item 12.2.1.1 c), exige:
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresárias, e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores.
A empresa apresentou a alteração contratual consolidada registrada sob o nº. 8395734 do
dia 25 de fevereiro de 2021. Ocorre que a devida alteração não é a alteração em vigor,
conforme exigido no item do instrumento convocatório, visto que a empresa realizou uma
nova alteração contratual no dia 07 de fevereiro de 2022, registrada sob o número 9120460.
A empresa deveria ter apresentado a última alteração, caso consolidada, ou a última
alteração, somada à apresentada no certame.
2.5. O instrumento convocatório, em seu item 12.2.3.2, exige:
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis
do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
A empresa apresentou o balanço patrimonial em duplicidade. No rol de documentos,
possuem dois balanços referentes ao exercício de 2021 e os dois com informações
divergentes.
Podemos observar, inclusive, que um balanço encontra-se com o seu resultado final, positivo
e outro, negativo.
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Um balanço apresentou o prejuízo de R$ 206.445,01.

O outro, um lucro de R$ 1.553.713,60.
A empresa, inclusive, utilizou do seu balanço positivo para realizar o cálculo dos índices, já
que, se utilizasse o negativo, os índices estariam abaixo de 1.
Agora vejamos: Se a contabilidade registra fatos, como é possível a empresa apresentar dois
balanços com informações e resultados diferentes?
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3. DOS PEDIDOS
Ex positis, após apreciação de Vossa Senhoria, exímia Pregoeira, requer:
 Solicito que a comissão julgue o presente recurso improcedente em virtude dos
argumentos apresentados na presente contrarrazão.
 Caso indeferido o pedido, solicito que esta contrarrazão seja publicada no Diário
Oficial do Município, bem como as decisões da Comissão e da Autoridade Superior,
de forma integral, para que haja transparência nos atos públicos, atos estes que,
notoriamente, já são adotados por esta administração.

Juazeiro - BA, 12 de outubro de 2022.

João Gilberto de Araújo
JOAO GILBERTO DE ARAUJO EIRELI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE
ESTADO DA BAHIA

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO E
EXTRATO DE CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE N. 016/2022

O Município de Quijingue, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos
interessados, que decidiu tornar sem efeito a Publicação do resultado da ratificação e homologação
referente ao Inexigibilidade nº 016/2022 e o extrato de contrato nº 119/2022, que teve sua
publicação no Diário Oficial deste município no dia 19/09/2022, edição nº 2615.
Quijingue – Bahia, 20 de setembro de 2022.

Igor Dias Silva
Pregoeiro Oficial.

CNPJ: 13.698.782/0001-26
Praça Hermógenes José da Silva, S/N Centro- Tel.: (075)3387-2196/2317.
CEP: 48.830-000- Quijingue-Bahia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE
ESTADO DA BAHIA

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO E
EXTRATO DE CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE N. 017/2022

O Município de Quijingue, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos
interessados, que decidiu tornar sem efeito a Publicação do resultado da ratificação e homologação
referente ao Inexigibilidade nº 017/2022 e o extrato de contrato nº 127/2022, que teve sua
publicação no Diário Oficial deste município no dia 19/09/2022, edição nº 2615.
Quijingue – Bahia, 20 de setembro de 2022.

Igor Dias Silva
Pregoeiro Oficial.
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