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Estado de Rondônia 
Prefeitura Municipal de Cabixi 

ytt 
Comissão Permanente de Licitações — CPL 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 782/2020/SEMAS 

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020/CPL/CABIXURO 

OBJETO: Construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), com área total 

163,12 m2, localizado na Rua Xavantes, s/n°, centro na zona urbana do município de Cabixi/RO, 
com recursos do Convênio Estadual n°180/PGE-2020. 

RECORRENTE: W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP. 

1. DO RECURSO INTERPOSTO: 

Recurso Administrativo interposto, TEMPESTIVAMENTE pela empresa W. E. ENGENHARIA 
LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n°. 07.164.059/0001-64, devidamente qualificada na peça inicial, 
com fundamento na Lei 8.666/93, através de seu representante legal, contra a decisão da 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cabixi — RO, da Habilitação da 
empresa 02 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI no presente certame, 

expondo o que segue: 

A alegação da recorrente é de que a empresa 02 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELLI na fase de sua habilitação apresentou a esta comissão uma cópia do Alvará de 
Localização e Funcionamento não autenticada, além de que o SINTEGRA, que comprova seu 
cadastro como contribuinte no Estado de Rondônia tem sua situação "baixada". Outro ponto 
apresentado foi o da Certidão de Registro e Quitação da empresa no CREA, a qual, segundo a 
recorrente, não está valida pois esta não fora atualizada quanto a segunda alteração contratual da 
empresa ocorrida em 15 de abril de 2018. 

Em sua fundamentação a empresa adverte que tais questões ferem as regras editalicias, desta 
forma a empresa W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP requer a inabilitação da empresa 02  

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI. 

2. DA DEFESA DA EMPRESA RECORRIDA: 

A empresa 02 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI apresenta suas 
contrarrazões do presente recurso com a finalidade de impugnar o recurso da empresa W. E. 
Engenharia LTDA - EPP, defendendo que o Alvará de Localização e Funcionamento apresentado 
pela empresa é cópia emitida digitalmente quando solicitado pela mesma, ou seja, não há a 
necessidade de autenticação. Quanto a sua Certidão de Registro e Quitação da empresa no CREA, 
esta afirma que tem seu cadastro rio Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
— CREA registrado sob o n° 1145EMR0 e a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica 
registrado sob o n° NET-000039018. Onde o mesmo alega que em tal documento consta a 
"ultima atualização cadastral" datada em 08 de outubro de 2020, firmando a sua situação regular 
perante o Órgão Fiscalizador. 

Deste modo requer que seja negado provimento ao recurso apresentado, mantendo e a emp esa 
como habilitada neste certame. 

3. DO JULGAMENTO: 



Allison M 
Presi 

os Santos 
Secretária CPL 

ento Pretto 

Estado de Rondônia 
Prefeitura Municipal de Cabixi 
Comissão Permanente de Licitações — CPL 

3.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O RECURSO DA EMPRESA W. E. ENGENHARIA 
LTDA — EPP: 

Concernente à argumentação da impetrante de que a empresa 02 CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELLI não esteja habilitada, a mesma não assiste razão, pois, em 
consulta verificamos que a situação "baixada" do SINTEGRA, que comprova seu cadastro como 
contribuinte no Estado de Rondônia, não torna o cadastro da empresa nula ou inválida, mas sim 
deixa de optar pelo uso de ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação). 
Quanto ao alvará o documento apresentado não consta autenticação, porém o SINTEGRA o 
substitui como comprovação de cadastro. Em consulta ao CREA-RO, verificou-se que a Certidão 
de Registro e Quitação da empresa no órgão não tornou-se inválida na presente licitação pois não 
houveram alterações substanciais para tal, ou seja, a razão social e o capital social que constam na 
certidão e no contrato social são os mesmo, além de que as atividades permitidas conforme 
quadro técnico na certidão contemplam a finalidade autorizada para esta licitação. Desta forma o 
recurso apresentado pela impetrante será indeferido. 

4. 	DO ENTENDIMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Pelo exposto, considerando, que a CPL é a responsável em realizar o juízo de admissibilidade das 
intenções de recurso, avaliando tão somente a presença dos pressupostos recursEtis (sucumbência, 
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação); 

MANTEMOS A DECISÃO pela habilitação da empresa 02 CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELLI, visando afastar o excesso de formalismo nos atos praticados 
pelos administradores públicos, e em atendimento às normas editalícias. 

Dessa forma, no exercício da competência que lhes confere o parágrafo 4° do Artigo 
109 da Lei n° 8.666/93, ENCAMINHAMOS o presente processo à Secretaria Municipal de 
Assistênc 	• ial para decisão final. 
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Av. Tamoios, 4887 — Centro — CEP.76.994-000 

Tel.: (69) 3345-2319 — Cabixi —Rondônia 
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MEMORANDO: N°238 SEMAS/2020 
DE: SEMAS 
PARA: ASSESSOR JURIDICO 
ASSUNTO: Solicitação de Parecer Jurídico 
LOCAL/DATA: CABIXI -RO, 21 de outubro de 2020 

   

Encaminho o referido Processo n° 0782/2020, para que seja analisado a 

legalidade quanto ao recurso apresentado pela empresa concorrente W E 

Engenharia LTDA - EPP, julgamento de recurso administrativo anexo. 

Atenciosamente, 

Unte Alves Araruna de  Almeida 
Seuetane PeunicioaJaeAssistinua  SøSJ 

Dec 00612017 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM 

PROCESSO: 0782/09/2020 
ASSUNTO: ANALISE DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

RECORRENTE: W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP. 

RECORRIDA: G 2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. 

PARECER JURÍDICO 

A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, por seu procurador 
abaixo assinado, com fulcro no artigo Art. 38, inciso VI da Lei 
n. 8.666/93, emite o seguinte parecer: 

Cuida-se de Recurso Administrativo interposto pela 
licitante W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP, contra decisão da 
Comissão de Licitação que habilitou a empresa G 2 CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI. 

A recorrente W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP aduz em 
seu recurso que a licitante G 2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI, não deveria ter sido habilitada, eis que teria 
apresentado cópia do Alvará de Localização e Funcionamento não 
autenticada, bem como, constar em seu cadastro SINTEGRA, que 
comprova o cadastramento como contribuinte estadual, a 
informação "baixada" e, finalmente, a alegação de falta de 
atualização da Certidão de Registro e Quitação da empresa no 
CREA. 

A empresa recorrida foi devidamente intimada, para 
querendo, apresentar resposta no prazo legal de 05 (cinco) dias 
úteis, tendo a mesma empresa se manifestado no sentido de 
manutenção da decisão recorrida, alegando que o Alvará de 
Localização e Funcionamento apresentado, por se tratar de cópia 
emitida digitalmente, não necessita de autenticação. No tocante 
ao alegado quanto à sua Certidão de Registro e Quitação da 
empresa no CREA, argumenta que se encontra com situação 
totalmente regular perante aquele órgão ressaltando que tem 
registrado como ultima atualização cadastral em sua documentação 
perante aquele órgão a data de 08/10/2020. 

Em apertada síntese, é o relato do necessário. 

End.: Av. Tamoios, n°4031 — Centro — CEP 76.994-000 — Fone:(69) 3345-2353 
Cabixi — Rondônia 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM 

Compulsando os autos, concessa venha, verifica-se 
que as alegações da recorrente W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP não 
merecem prosperar, senão vejamos: 

Do recurso interposto pela licitante W. E. 
ENGENHARIA LTDA - EPP;  

Vejamos o que argumenta a Comissão Permanente de 
Licitação em sua decisão, in verbis: 

"Concernente à argumentação da impetrante de que a empresa G 

2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI não esteja 
habilitada, a mesma não assiste razão, pois, em consulta 
verificamos que a situação "baixada" do SINTEGRA, que 
comprova seu cadastro como contribuinte do Estado de 
Rondonia, não torna o cadastro da empresa nula ou inválida, 
mas sim deixa de optar pelo uso do ICMS (imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestação de serviços de transporte interestadual, 
intermunicipal e de comunicação). Quanto ao Alvará o 
documento apresentado não consta autenticação, porém o 
SINTEGRA o substitui como comprovação de cadastro. Em 
consulta ao CREA-RO, verificou-se que a Certidão de Registro 
e Quitação da empresa no órgão não tornou-se inválida na 
presente licitação pois não houveram alterações substanciais 
para tal, ou seja, a razão social e o capital social que 
constam na certidão e no contrato social são os mesmos, além 
de que as atividades permitidas conforme quadro técnico na 
certidão contemplam a finalidade autorizada para esta 
licitação. Desta forma o recurso apresentado pela impetrante 
será indeferido." 

Com efeito, verifica-se que a CPL diligenciou com 
o intuito de verificação da documentação impugnada no Recurso em 
comento, tendo a mesma comissão constatado à validade dessa 
documentação e indeferido o recurso apresentado. 

De mais a mais, a procedência dos argumentos 
lançados pela recorrente, aviltaria os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, prejudicando, ainda, a 

End.: Av. Tamoios, n°4031 - Centro - CEP 76.994-000 - Fone:(69) 3345-2353 
Cabixi - Rondônia 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM 

competitividade afeta a toda e qualquer licitação representando, 
ademais, um formalismo exacerbado, incompatível com o direito 
contemporâneo e, sobretudo, com os princípios constitucionais 
afetos à Administração Pública, especialmente o principio da 
eficiência, não merecendo, portanto, guarida. 

Sobre o tema posto, pertinente trazer a lume a 
lição de Carlos Pinto Coelho Motta, em seu livro "Gestão Fiscal 
e Resolutividade nas Licitações": 

"Reputa-se formal, e por conseguinte inessencial, a falha que 
não tem o condão de afetar a essência da proposta, a 
manifestação de vontade do proponente. Quanto à documentação, 
a tendência doutrinária mais nítida é no sentido da aceitação 
do acervo documental daquele que evidencie o preenchimento das 
exigências legais, mesmo não tendo sido observada a norma 
estrita, delimitada no edital. 

Em vista da finalidade ainda maior da licitação - que é a 
busca da proposta mais vantajosa, a de menor preço, em 
modalidade 	propositadamente 	despojada 	de 	maiores 
burocratismo. E, nesse passo, o principio da razoabilidade e 
proporcionalidade se une ao uso da legalidade para autorizar a 
suspensão do defeito". 

No mesmo sentido é o entendimento exarado pelo 
Ministro Adylson Motta, do Colendo Tribunal de Contas da União: 

"o apego a formalismos exagerados e injustificados é uma 
manifestação perniciosa da burocracia que, além de não 
resolver apropriadamente problemas cotidianos, ainda causa 
dano ao Erário, sob o manto da legalidade estrita. Esquece o 
interesse público e passa a conferir os pontos e virgulas como 
se isso fosse o mais importante a fazer. Os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade acarretam a impossibilidade 
de impor conseqüências de severidade incompativel com a 
irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da 
Lei ou do edital devem ser interpretadas como instrumentais." 
(TC 004809/1999-8, Decisão 695-99, DOU 8/11/99, p.50, e BLC n. 
4, 2000, P. 203) 

Resumindo, o que a Lei 8.666/93 estabelece em sua 
essência é que o principio da vinculação ao edital não é 
absoluto, ou seja, não pode contrariar outras normas e 
princípios estabelecidos pela mesma Lei. 

End.: Av. Tamolos, n°4031 — Centro — CEP 76.994-000 — Fone:(69) 3345-2353 
Cabixi — Rondônia 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM 

Destarte, como afirmado alhures, não deve prosperar 
a irresignação da recorrente. 

Pelo exposto, esta Procuradoria Geral, por meio do 
Procurador signatário do presente opina pela improcedência do 
recurso administrativo aforado pela empresa W. E. ENGENHARIA 
LTDA - EPP, devendo ser mantida a classificação da empresa G 2 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. 

E o parecer, salvo melhor juizo. 

Submeta-se à apreciação da autoridade competente. 

Cabixi-R0,111) de outubro de 2020. 

JOSÉ CARLOS -• ei10  UES DOS REIS 
Assessor 	idico 

OAB - RO .1248 
N 
‘ 

Dec. Municipkl n°  247/201 
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DESPACHO CPL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROCESSO 782/2020 

Encaminho o referido processo ao Setor de CPL para que dê 
continuidade aos trabalhos mantendo a sua decisão, considerando o 
parecer jurídico em anexo. 

Cabixi-RO, 21 de outubro de 2020 

Atenciosamente 

Clarice! ve Arei una de Almeida 
Secretária rnci)a eAss,I,cia Saciai 

Dee OG6/2017 
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