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Presidente da Comissão da Licitação 
Secrétaria Municipal de Ordem Publicas. {
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eONTRARAZÃO IMPETRADO CONTRA DESCLASSIFICAÇÃO DE
PROPOSTA
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Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão de Licitação,
T Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS EDITAL N° 006/2019.

A empresa COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob 0 n° 27.917.286/0001-20. com sede na Avenida Tai^crcdo Neves n" 1186. Ldf. Catabas Centcr-Sala
1001 - Caminho 3as Arvores, Salvador/BA, por intermédio da sjtó representante legal Senliora Ana Caila da Cruz 

”*T%st5,^portadora 3a "Üarteira Be identidade n® 132.0l6.56-^, e inscrita no CPF sob o n° 02T.2|6.155-22, 
tempestivamente, vem, com fulcro na alínea “ b do inciso I, do art. 109, da Lei n® 8666 / 93, já devidamente 
qualificada, por meio do seu Advogado, apresentai' CONTRARRAZÕES AO RECURSO interposto nos autos 

■ pela Recorrente MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA E PROJETOS.
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à presença de Vossa Senhoria, aTim de interpor
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CONTRARRAZÕÊS RECURSOS,
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Ao inconsistente recurso apresentado pela empresa MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA E 
PROJETOS perante essa distinta administração que de forma absolutamente brilhante havia classificado a 
recorrida COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
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A RECORRIDA uma empresa séria e, como tal, preparou sua proposta totalmente de acordo com o edital.1.
. apresentando seu melhor preço, que foi prontamente aceito por essa Administração. \

2. Entretanto, a RECORRENTE MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA E PROJETOS com o claro 
intuito de'tumultuar e prejudicar o andamento do certame, apresentou um recurso absurdo mencionando fatos 
contra a RECORRIDA ensejando um julgamento demasiadamente desconsiderador dos princípios basilares que 
regem os procedimentos licitatórios.

Fato é que a empresa RECORRIDA apresentou na juntada dos documentos-da habilitação, o Balanço 
Patrimonial ano Base 2018, registrado em 13/05/2019, juntamente com o Certidão de Regularidade do Contador 
dentro do vigência que o referido balanço foi constituído e registrado na JUCEB, contudo para esclarecer a 
RECORRENTE seu desconhecimento perante o assunto, menciono que profissional comprovou que estava 
regulai' perante o Conselho Regulamenlador de sua classe durante a escrituração e constituição do Balanço 
Patrimonial emitida em 07/05/2019 como prevê a lei §2° do art. 1.184 da Lei 10.406/02; § 4° do art. 177 da lei 
6.404/76; alínea "a", do art. lü, da liü 2000tRI).

2

,;•
M,.

•, ■

. F:
1

Costa Empreendimentos Ltda.
Av. Tancredo Neves, n° ,1186, Edifício Catabas, Sala 1001 

Caminho das Árvores - Salvador/B A CEP: 41.820-020
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COSTA ENGENHARIA
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. Atendendo todas normas contidas no edital; * «

5,3.5,l.Baíanço Patrimonijl e Demonstrações Contábeis do último 
exercício social, já exígíveis, na forma da lei, contendo C^idão de 
Regularidade Profíssional, conforme determinado pelo respectivo 
Conselho Regional e nos Termos da Resolução CFC n" 1403/12, do 
Conselho Federal de Contabilidade, comprovando a iboa situação 
financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na 
hipótese de encerrados há mais de 3 (três) meses da data de sua 
apresentação, vedada a substituição por Balancetes ou Balanços 
provisórios.
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4. Verifica-se ainda que nos autos a RECORRENTE menciona divergência entre ©'Capital Social apresentado 
no Balanço Patrimonial 2018 com a última Alteração Contratual da RECORRIDA que foi realizada e registrada 
na JUCEB em 21/03/2019 obviamente não podendo participar do movimento financeiro da empresa e registrado 

^ em nosso Balanço Patrimonial do ano de 2018.

Assim, tendo os fatos sido explicados, passamos áos entendimentos doutrinários qtie explanam e 
demonstram a rgzoabiiidadc dus aigumcuLob ueslas aiudidusA. . , .. ..
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n - DOS PEDIDOS
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Lastreada nas contrarrazões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação considere sua decisãò em 
manter p classificação da COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA, na hipótese não esperada disso não 

^ ocorrer, faça este subk à autoridqde superior eiij e.ousonãueia com o previsto no § 4°, do art, 109, da Lei ii® 
8666/93, comunicando-se aos demais licitantes pai'a^as dçvídas iiiipugoações, se assim o desejarem, > 
conforme previsto no § 3°, do mesmo artigo do Estatutp.

U -
,1

( i <

I t

Nestes Termos 
Pedem Deferimento
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í* *• l^lvador, 25 dê Outubro de^019>Km
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Costa Empreendimentos Ltda. 
■AwTancwfU> NeveMt° ^ EdífíoíoCtnaba8,-Sal»40Ôl< 

Caminho das Árvores - Salvador/BA CEP: 41.820-020
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