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LUCAS ARAÚJO PASSOS, ATUAL MASTER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E 

ELETRÔNCOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

12.050.428/0001-28, com endereço à rua Coronel Almerindo Rehem, 82, sala 505, 

Caminho das Arvores, Salvador-BA, vem perante Vossa Senhoria apresentar CONTRA 

RAZÕES ao recurso interposto pela KATIA SILVA SANTOS SANTIAGO ME, com 

fundamento no que passa a expor: 

 

Evitando tergiversações que visam somente tumultuar o processo licitatório, como feito 

pela recorrente, esta manifestação será sucinta e objetiva.  

O recurso manejado se limitou a apontar 3 supostos vícios no processo licitatório que 

corrigidos culminariam na desabilitação desta peticionante.  

Ocorre que a recorrente utilizou-se do recurso com a clara e única intenção de tumultuar 

o procedimento, sem trazer elementos ou apontar substratos jurídicos legais ou 

editalícios para o atendimento das suas pretensões.  

Há de se rebater pontualmente cada objeção trazida no bojo da peça de recurso.  

Em primeira análise a recorrente aponta que a comissão de licitação teria permitido à 

peticionante complementar os documentos de habilitação, mesmo tendo sido superado 

o prazo.  

Por si só esse argumento se flagela, seja porque houve um deferimento de juntada 

posterior de documentos, seja porque esse deferimento foi oficial e tramitou 

normalmente durante o procedimento.  

No entanto, vale clarear à irresignada recorrente que não há na lei, como também 

inexiste no Edital qualquer impedimento para a complementação de documentos como 

deferida pela comissão.  

Noutro ponto, cumpre observar que a realização de diligencias é procedimento válido e 

salutar para os esclarecimentos e complementos que a administração pública precisa 

para cumprir seus desígnios, bem como atender as princípios da administração e 

alcançar o fim colimado que é a contratação da melhor proposta.  

Ora, se não há nenhum impedimento legal ou editalicio para tanto, não pode a simples 

insatisfação da recorrente ser motivo para anular um procedimento licitatório nesse 

ponto.  



Registre-se ainda que a licitante que ora peticiona, DE BOA FÉ, cumpriu com a diligencia 

determinada sem lhe ter sido apontada nenhuma falha no cumprimento, seja de 

conteúdo ou de prazo, não podendo agora ser punida inadvertidamente.  

Seguindo a análise do recurso, somada ao principio da vinculação ao edital, é que há de 

observar que as pretensões de reconhecimento de firma para o atestado de capacidade 

e para a procuração são desarrazoados e desproporcionais. 

Diante do advento da Lei 13.726 que visa desburocratizar a administração pública e 

trazer um melhor ambiente de negócios ao país, ainda existir empresários que 

pretendem ver mais burocracia instaladas no procedimento de licitação chega a ser 

desestimulante aos concorrentes.  

Noutro ponto, não há em nenhum tópico do edital exigência para o reconhecimento de 

firma de qualquer documento, demonstrando o avanço da administração no sentido de 

acompanhar a nova legislação.  

Por fim, cumpre rebater o mais oportunista dos pontos que tenta fazer esta comissão 

licitante acreditar que há documento faltante do livro e que isto comprometeria o 

registro do balanço na junta comercial.  

Observe-se que o balanço está devidamente registrado, o que já e suficiente a afastar 

qualquer questionamento de validade do mesmo.  

A recorrente não traz qualquer prova de sua alegação, se limitando a colacionar trecho 

de um documento que compõe o livro, demonstrado ser uma tentativa desesperada 

daquele que não alcançou o valor pretendido pela administração, e tenta afastar as 

demais concorrentes.  

A conclusão que o índice não compõe o diário é calçada na percepção pessoal da 

recorrente que se apega ao horário de emissão do documento.  

Ora, o recurso é tão vazio que chega a ser inepto, e no mais completamente 

improcedente.  

PEDIDO 

 

Assim, pelo exposto, requer seja inteiramente improcedente o recurso manejado, ou 

mesmo alternativamente considerado inepto para todos os efeitos, sendo mantida a 

decisão de habilitação desta peticionante, dando seguimento ao processo licitatório.  

 

Salvador-BA, 04 de julho de 2019 

 

 

Jorge Luis Alves Passos  

Diretor de Operações  


