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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 00050/2022

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇO N"* 00003/2022
RECORRENTE:

MJC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.264.280/0001-94

I. DAS PRELIMINARES e DA TEMPESTIVIDADE

RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela

CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.264.280/0001-94,

cinco dias úteis da decisão, com fundamento no art.

8.666/93, e item 13.1 do referido edital, por intermédio do seu

representante legal, em face da decisão que desabilitou a referida

empresa;

Empresa

dentro do prazo de
109 da Lei n°

MJC

II. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

Alega a recorrente que a decisão de inabilitação da empresa

MJC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.264.280/0001-94, deve ser revista,

após descrever seu entendimento referente ao recurso suso

mencionado, termina argumentando:

a) Em sintese: afirma que a decisão da CPL se mostra equivocada,

haja vista que o motivo de sua inabilitação não condiz com a

verdade, pois, o item que levou a sua inabilitação não existe

no Edital, é desrazoável e ilegal. Conforme consta em suas

alegações nas laudas do recurso apresentado.

III. DO JULGMENTO DO RECURSO

O recurso administrativo fora protocolado pela empresa MJC
CNPJ: 07.264.280/0001-94, reconhecemos sua

tempestividade que obedeceu ao que preconiza o edital em seu item

Dos atos decorrentes deste procedimento
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109 da Lei Federal
n.° 8.666/93.

Trata-se de garantia à moralidade e impessoalidade
administrativa e a segurança juridica. Após análise criteriosa do
recurso apresentado, e ●bainbém criteriosa reanalise da documentação
apresentada pela recorrente razão pela qual considera-se
improcedente a indagação da Empresa Recorrente, no tocante ao

CONSTRUÇÕES LTDA

13 in verbis: 13.1.
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leiprincipio da isonomia e da proporcionalidade conforme a
8.666/93.

De fato, o Item "1.8.2.5.7", alegado pela licitante não
existe, mas existe o item 8.2.5.7, no qual é exigido uma declaração
que deve ser assinada pelo representante legal da empresa,
declaração essa que não foi apresentada na documentação de
habilitação da recorrente e denominada de "DFL".

0 número "1" que antecede o
questionado, na verdade a intenção da Comissão é de indicar uma
sequência numérica dos itens que não foram atendidos pelos
licitantes, que talvez tenha causado confusão de interpretação no
ato de leitura do relatório de julgamento, talvez se tivéssemos
utilizado uma letra a exemplo: a)8.2.5.7, não teria nem existido

da referida numeração do itemWQ//

esse recurso.

Não podemos afirmar que foi má fé da licitante alegar que não
existe o item, mas provavelmente a falta de uma melhor leitura do
edital que seria facilmente identificado o referido item na sessão
de habilitação.

Porém, deve a Administração Pública, aplicar arduamente os
conceitos e preceitos fundamentais do direito administrativo
aplicando os princípios da isonomia e impessoalidade bem como
enfatizando a maior competitividade no certame dentro da
legalidade, deste modo dar-se-á improcedência ao pedido da
recorrente no tocante a revisão do ato e por consequência mantem-
se a decisão anterior que é a inabilitação da recorrente para
participar da próxima etapa do certame Tomada de Preço N°
00003/2022.

IV. CONCLUSÃO

Isto posto, pelo principio da vinculação editalicia e
descumprimento do que é exigido no edital do referido certame, sem
nada mais evocar, indeferimos o recurso interposto pela Empresa
MJC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.264.280/0001-94, julgando o mérito
do que foi questionado e mantendo a decisão anteriormente tomada

em inabilitar a recorrente para participar das demais fases da
Tomada de Preço N° 00003/2022,

Riachào/PB, 29 de dezembro de 2022.

h.
ODIRLANE DA SILVA LIMA

Presidenta da CPL

li
KALINE DA SILVA SANTOS

Membro da CPL

íéxmr\AA, Uníunn
MARIA EDUARDA PEREIRA MARQUES

Membro da CPL
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