
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE GRANITO

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO TP 001 PROCESSO

LICITATORIO

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.

Cuida-se de consulta aduzida pelo Ilmo. Sr. Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, Francisco Duarte Gabriel, do Município de
Granito, acerca de Recurso Administrativo dos licitantes NORDESTE
CONSTRUÇÕES  E  INFRESTRUTURA  LTDA,  CNPJ  sob  o  nº
22.975.820/0001-31 e ROMA CONSTRUTORA EIRELI – ME, em
face  do  resultado  do  julgamento  dos  envelopes  contendo  a
documentação  do  processo  licitatório,  no  qual  indeferiu  as
habilitações das referidas empresas, nos autos do Processo Licitatório
supracitado.

Da leitura das referida Peças Impugnatórias, depreende-se, em síntese,
que os Recorrentes pretendem a reconsideração do julgamento, com
fundamento de, resumidamente, “excesso de formalismo”.

Oportunizado  prazo  legal  para  Contrarrazões  pela  interessada,  a
empresa  GRANITO  CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS
LTDA-ME apresentou sua defesa,  em síntese, pela  manutenção do
resultado do julgamento dos envelopes.

Eis o que importava relatar, passo à fundamentação.
1- Contudo, a Comissão Permanente de Licitação procederá conforme
diz  os  ordenamentos  jurídicos  onde  trata  a  Licitação  como  um
procedimento administrativo formal do qual a Administração pública
se vale para contratação de empresa para execução de serviços de
engenharia sendo uma exigência prevista na Constituição Federal no
art 37, inciso XXI, que tem como regulamentação a lei 8.666/93, que
como  via  de  analise  segue  a  linha  de  alguns  doutrinadores  e
orientadores  tais  como:  Conceitua  Bandeira  de  Mello[1][49]  a
licitação como:
um certame que as entidades governamentais devem promover e no
qual  abrem  disputa  entre  os  interessados  em  com  elas  travar
determinadas  relações  de  conteúdo  patrimonial,  para escolher  a
proposta mais vantajosa às conveniências públicas.
E ainda, Gasparini[1][50] assim a define:
A licitação pode ser conceituada como o procedimento administrativo
através do qual a pessoa a isso juridicamente obrigada seleciona, em
razão  de  critérios  objetivos  previamente  estabelecidos,  de
interessados que tenham atendido à sua convocação, a proposta mais
vantajosa para o contrato ou ato de seu interesse.
Seguindo o parecer jurídico, decido:
Por todo o exposto, CONFORME OPINIÃO  da Assessoria Jurídica
pelo IMPROVIMENTO dos Recursos posto à análise, haja vista que
NÃO  restou  configurada  a  perfeita  regularidade  das
documentações apresentadas pelas  empresas  Roma  Construtora
Eireli – ME, NCI Nordeste Construções e Infraestrutura.

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

Retorne os autos à Comissão Permanente de Licitação para prosseguir
no certame.
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PUBLIQUE-SE,  DÊ-SE  CIÊNCIA  AOS  INTERESSADOS  E
DIVULGUE-SE POR MEIO ELETRÔNICO.

JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Prefeito
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