
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE GRANITO

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE RECURSO HIERÁRQUICO DAS EMPRESA LICITAN TES

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRESTRUTURA LTDA E ROMA
CONSTRUTORA EIRELI – ME

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019. TOMADA DE PREÇO Nº
001/2019. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM
RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO  DE GRANITO.  RECURSOS.
LICITANTES. TEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. MÉRITO.
RESULTADO  DO  JULGAMENTO  DOS  ENVELOPES.
INDEFERIMENTO  DAS  HABILITAÇÕES  DAS  EMPRESAS
NORDESTE  CONSTRUÇÕES  E  ROMA  CONSTRUTORA.  LEI
8.666/1993. ITENS 2.2.4 E 4.2.3.6 DO EDITAL. INOBSERVÂNCIA
PELOS LICITANTES. IMPROVIMENTO RECURSOS. RECURSO
HIERÁRQUICO DAS EMPRESAS INABILITADAS. ALEGAÇÃO
DE  TRATAMENTO  DESIGUAL.  MERA  IRRESIGNAÇÃO.
IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

1. DO RELATÓRIO.
Cuida-se de consulta aduzida pelo Ilmo. Sr. Prefeito do Município de
Granito,  Sr.  João  Bosco  Lacerda,  acerca  de  Recurso  Hierárquico
apresentado  pelas  empresas  NORDESTE  CONSTRUÇÕES  E
INFRESTRUTURA  LTDA,  CNPJ  sob  o  nº  22.975.820/0001-31  e
ROMA  CONSTRUTORA  EIRELI  ME,  CNPJ  sob  o  nº
21.725.552/0001-37,  em  face  do  resultado  do  julgamento  dos
Recursos  anteriormente  protocolados,  os  quais  restaram
improcedentes, indeferindo as habilitações das referidas empresas nos
autos do Processo Licitatório supracitado.
Da leitura dos referidos Recursos, depreende-se, em síntese, que os
Recorrentes  pretendem  a  reconsideração  do  julgamento,  com
fundamento  de,  resumidamente,  há  excesso  de  formalismo  e
tratamento desigual da Comissão de Licitação, haja vista que a única
empresa  habilitada,  qual  seja,  Granito  Construções, também
descumpriu o edital.
Eis o que importava relatar, passo à fundamentação.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Mister esclarecer que, de acordo com as documentações apresentadas
pela  Comissão  Permanente  de  Licitação,  as  empresas  Roma
Construtora Eireli – ME, NCI Nordeste Construções e Infraestrutura
apresentaram à CPL o Certificado de Registro de Fornecedores – CRF
apenas no dia 01/03/2019, ou seja, a apenas dois dias úteis antes do
dia marcado para a Sessão Pública de julgamento das propostas, qual
seja, dia 08/03/2019, indo de encontro ao estabelecido no item 2.2.4
do Edital.
Assim, como os dias 04/03/2019, 05/03/2019 (Carnaval) e 06/03/2019
(Data  Magna  de  Pernambuco)  foram  feriados,  teriam  as  referidas
empresas até o dia 28/02/2019 para apresentarem o competente CRF.
Como apresentaram tal  documentação  somente  no dia  01/03/2019,
deixaram de cumprir  o que exigia o item 2.2.4 do Edital,  estando,
portanto,  impossibilitadas  de  participar  do  presente  Processo
Licitatório.
Ademais, ainda de acordo com as documentações apresentadas pela
Comissão Permanente de Licitação, as empresas Roma Construtora
Eireli  –  ME,  NCI  Nordeste  Construções  e  Infraestrutura,  não
apresentaram à CPL a Atestado/Declaração de Visita de acordo com o
que determina o item 4.2.3.6 do Edital.
Assim,  compulsando  as  documentações  enviadas  pela  CPL,
constatamos  que  as  referidas  empresas  apresentaram  Declarações
genéricas,  DIVERSA  DA  CONSTANTE  NO  ANEXO  VIII,  bem
como, sem a presença do responsável técnico indicado pela prefeitura,
haja vista que em nenhum momento as mesmas agendaram tal visita,
faltando, inclusive, a assinatura do Representante da Secretaria nas
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Declarações, conforme prevê o Anexo VIII do Edital.
Portanto, resta claro que as referidas empresas deixaram de cumprir o
que exigia o item 4.2.3.6 do Edital, estando, portanto, mais uma vez,
impossibilitadas de participar do presente Processo Licitatório.
Tendo em vista o descumprimento das exigências do edital, afigura-se
devida  a  desclassificação  das  referidas  empresas  nos  autos  do
Processo Licitatório nº 002/2019 – Toma de Preço nº 001/2019, a teor
do disposto no art. 48, I, da Lei nº 8.666/1993.
Assim,  após  a  publicação  da  decisão  que  negou  provimento  aos
Recursos interpostos pelas empresas acima mencionadas, as mesmas,
irresignadas,  apresentaram o  presente  Recurso  Hierárquico,  porém,
mais uma vez, não merecem prosperar. Senão vejamos.
Em seus Recursos, as empresas alegam o mesmo: tratamento desigual,
haja vista que a empresa Granito Construções também desobedeceu o
Edital, em seus itens 2.1.2 e 4.2.3.2, porém tais alegações, data vênia,
estão incorretas.
Conforme pode-se perceber nos autos do Processo de Licitação, em
suas fls. 181, há o Comprovante de Retirada do Edital por parte da
Granito  Construções,  sendo  o  mesmo  assinado  tanto  pelo
representante  da  empresa,  como pelo  responsável  pela  Entrega  do
Edital, o que comprova que a referida empresa respeitou o item 2.1.2
do Edital.
Ainda nos autos do Processo de Licitação, em suas fls. 370/375, há
Certidão  de  Quitação  do  CREA,  onde  consta  que  há  responsável
técnico devidamente registrado e vinculado à Granito Construções,
bem como,  Contrato  de Prestação  de  Serviços,  todos devidamente
assinados e RECONHECIDOS pela Comissão de Licitação, conforme
determina o item 4.2.3.2.
Assim, não restam dúvidas que existe mera irresignação por parte das
empresas  ora  Recorrentes,  posto  que  tais  recursos  não  merecem
prosperar.
3. DA CONCLUSÃO.
Por  todo  o  exposto,  OPINA  esta  Assessoria  Jurídica  pelo
IMPROVIMENTO  dos  Recursos  postos  à  análise,  haja  vista  que
RESTOU PERFEITAMENTE CONFIGURADA a regularidade das
documentações apresentadas pela empresa Granito Construções.

À consideração do Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
Francisco Duarte Gabriel.

Acolho integralmente os fundamentos e as conclusões expostas pela
Assessoria  Jurídica  e  da  Comissão  de  Licitação,  como  razões  de
decidir.

Retorne os autos à Comissão Permanente de Licitação para prosseguir
no certame, e dar seguimento a Fase de Classificação.

PUBLIQUE-SE,  DÊ-SE  CIÊNCIA  AOS  INTERESSADOS  E
DIVULGUE-SE POR MEIO ELETRÔNICO.

Granito-PE, 12 de Abril de 2019

JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Prefeito 
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