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JULGAMENTO' DE RECURSO ADMENESTRATWÓ

Raiª,: Recursº iníerposm na Tumada de Preços em epígrafce cujo objeío é, & Contrataçãº tak:
Empresa para Execuçãº d e  Cºbras de  Hn'iª'raes'trutwa Urbana nas Ruas d º  Bairrº Migueu Vieúra,
Potim/SIP, cºnfºrme as especi'íºâcações; cºnstantes d a  Edita! & seus Anexºs, sendo: a recorraníle a
amargas—a [BDE TERRAPLENAGEM, PAVHMENTAÇÓIES E CONSTRUÇÓE8 LTDA.

']l“raí;a«se de Recurso Administrativo interpºsto pela empresa EDE TERRAPLENAGEM,
PAVBMENTAÇÓES E CONSTRUÇÓES LTDA, passoa jurídica de direito privadº, inscrita na
CNPJ sºb  o númerº 57.805087/0001—91, cºntra a decisão da Cºmissão Municipall dla—> Licitaçãº
em reíªcerêncãa à sua inabãããtaçâo & Cºntrarrazâo pena empresa |F" R. DA S OUVEHRA MIE, Msm-“Ha
no CNPJ! sub 0 númerº 33.099,975/00M#78, em decorrência da abertura da Tomada da llªreçºss
em apígrafa (em 17/09/2021 & pubúicaçâc do resuitada de juigamemo n º  Diário Dªcia“ [Estadº Saw
Lªº—aum em 23/99/2021.

DQ PEDHDO
Em síntesse, & (empresa mew—santa requer a reforma da decisão da Comissão Munãcãpaª da

Licitação que: a jullgºu ãnabmtada, tendo em vista a não apresentação do CRC —- Certificadlº dº
Registra Cadastra“ e consequente não atendimeanto ao Mem & “  KH do Editau.

Já a cºntraur'razºarma, busca dêmanstrar a necessidade da  manutenção da  dasisàw cªsa'
Camãs—sâa Municipal| de Ucitações no que concerne à inabiiitaçâo da recorrente.

DA TEMPESHVHDADE
Cabe ressal'tar que o referidº recurso aàministrativo e sua contrarrazâo fºram reaªãzadms

Dªe “Forma &empestiva, obcedacendº ao prazo e fºrma astabelaciida (em Edital.

m MÉW'O
Em anáWse do  méritº, quanto aos pºntos levantadºs peios interessados,

, ,  Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 « Centro - Potim — SP - CEP: 12525-000

( 1 2 )  3112 92,00



PRÉFEHTURA MUNECHPAL DE PQWM
º TERRA DO ARTESANATÇ) º

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LRICIITAÇÓIES

entendimento da Comissão de Licitação, tem—se as seguintes considerações e entendimentos:
&) Em que pese às razões despendidas no recurso, a Comissão Municipal de Licitação

analisou os documentos habilitatórios apresentados pela recursante com o máximo zelo, a fim de
identificar o atendimento aºs requisitos mínimos de habilitaçãº soºicitados em Edita", em
consonância com a Lei Nº 8666/93 e aNterações postariores;

b) A recorrente alega o total atendimento aos requisitos de habilitação solicitados em Edita!
e em lei, preenchendo o que se solicita referente à sua qualificação econômica íínancaira,
habilitação jurídica, qualificação técnica profissional & operacionaª e regularidade “scan &:
trabalhista, afirmando que o único motivo de sua inabilitação ocorreu pela falta da inclusão dº
CRC, ato que seria de  exacerbado formalismo por parte da  Comissão Municipal de Licitação;

c) Como é bem sabido, () Certificado de  Registro Cadastral — CRC é a inscrição em
cadastro regido pella Adlmãnistraçãu Municipal acerca de  possíveis fornecedorc—zs, verificada a
qualificação necessária e é requisito para participação em processos licitatórios na modalidade
Tomada de Preços e foi amplamente informado no item 7.3 do Edital, e expressamente solicitado
nos itens 7 3 . 1  e 9.113! do Edital, conforme êZº do art. 22 da 8566/93, sendº esta uma
característica desªta modalidade;

o!) Como se pode verHªucar, não se trata de  mero formalismo ou  excesso deste, mas sim de
um requisito legal que obriga as empresas interessadas em participar em licitação da citada
mºdalidadle a se cadastrarem previamente ou até () 'terceim dia anterior à data do recelbiimenm
das propostas, observada a necessária qualificação. Além disso, os prazos legais de  divulgação
do Edital foram cumpridos, respeitando também os veículos de comunicação e publicidade, 0 que
denota total legalidade d a  Tomada de  Preços em questão;

e) A empresa contrarrazºante expõe argumentos a fim de afirmar o caráter obrigatório dla
apresentação do  (IRC para participação em processos licitatórios na  modalidade ']!"omada de
Preços e cita ainda o não atendimento ao item 5.1 do Edital, pela não apresentação do Termo de
Vistoria —— Anexo WII, item exigido no  item 9 . 1 1 ]  do Edital, porém, a licitante aprasenmu
declaração de que “tem conhecimento de  todas as peculiaridades do local onde será realizadº a
prestação de  serviços, e,  conforme entendimento da  Comissão Municipal de  Licitação, basaado
em entendimentos do  Tribunal de Contas da  União, o mesmo pode ser aceito.

CONCLUSÃO
A Comissão Municipal de Licitação, pelas razões de fatos e direitos aduzidas, após

do recurso interpºsto, opina pelo indeferimento ao recurso interposto pela
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TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÓES E CONSTRUÇÓES LTDA mantendo assim sua
inabiMaçâº; acata parcialmente os apontamentos da  contrarrazão protocolada paia empresa IF . HQ"
DA 8,  OLIVEIRA ME e encaminha este relatório à apreciação superior.
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Wannª» Camãio França de Abreu
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Potim, 13  de ºutubro de 2021“
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