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ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS APRESENTADOS CONTRA
INABILITAÇAO - TOMADA DE PREÇOS N' 005/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N"
187/2020.

No vigésimo segundo día do mês de junho de dois míl e vinte, às 14:30 horas, na sala de Comissões
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença do membro suplente Ricardo Moreira
Barbosa, no lugar do membro Rafael Belluco Guerrini, para julgamento dos recursos apresentados pelas
empresas Natiele Aparecida Ferreira - EPP. CNPJ: 15.027.801/0001-18 e Wanx Construtora LTDA
-- CNPJ: 30.126.604-0001-40. As referidas empresas interpuseram tempestivamente Recursos
Administrativos contra decisão que asjulgaram ínabilitadas sendo que a única a apresentar contrarrazões
foi a empresa Wanx. Isso posto, a Comissão Peilnanente de Licitação, no dia 09/06/2020 solicitou
análise e parecer da Assessoria Jurídica em Licitações, Contratos e Parcerias que opinou pelo
conhecimento dos recursos além de fundamentar juridicamente posicionamento que substratasse o
julgamento final desta Comissão. Nesse sentido, a Comissão Permanente de Licitação também
CONHECE dos recursos dando PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apresentado pela empresa
NATIELI no que diz respeito à questão indicada como favor de sua habilitação quanto à documentação
contábil, frisando que a cláusula 7.4.1, "L", foi atendida já que a indicação do número do livro diária e
do registro do livro najunta comercial são informações que dizem respeito não propriamente ao conteúdo
dos documentos contábeis, mas à sua autenticidade e conformidade àquilo informado à Receita Federal
Dessa forma, com a apresentação dos documentos devidamente autenticados em sede de seu recurso, a
Comissão verídica a Hidedignídade das informações anteriormente prestadas e confirma o atendimento
aos índices contábeis exigidos no Edital, tudo conforme o permissivo do Artigo 43, g3', da Lei 8.666/93,
de modo a evitar o excesso de formalismo e privilegie-se o interesse na ampla competitividade na
licitação. Contudo, quanto a habilitação das duas participantes no que disse respeito às questões técnicas,
destaca-se que a Secretaria solícitante, responsável pela inclusão de tais exigências no Edital foi
responsável pela análise e manifestação dos recursos, oportunidade em que houve reiteração dos
posicionamentos anteriormente prolatados em sessão pública ocorrida para abertura dos envelopes de
habilitação. Dessa forma, e por se tratar de questão técnica esta Comissão acompanha o decisório
mantendo, portanto, a Inabilitação de ambas as participantes. Isso posto, esta Comissão encaminhará o
Procedimento Licitatório à autoridade competente para deliberação nos moldes do $4' do Art. 109 da
Lei 8.666/93. Ao que deixa-se registrado desdejá que, no caso de manutenção do quanto decidido abrir-
se-á prazo para apresentação de novos documentos conforme preconizado pelo $3' do Art. 48 da Lei
8.666/93. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, procedeu-
se à leitura desta que foi achada conforme. A Comissão encaminhará o Processo Licitatório para
deliberação da autoridade competente. Nada mais havendo digno de nota, neila a tratar, encerrou-se a

s desta Comissão.
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