
 
  

     Pág. 1 de 4 

 

EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO DE XANXERE – ESTADO DE SANTA 

CATARINA. 

 

Ref. Pregão Presencial no 020/2021 

 

 

 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 

39.469.086/0001-31, com sede na Rua Dr. Cruz Machado, 678, Ap. 202, Centro, munícipio de União da 

Vitória – PR, representada pela Sra. Balbina Borges Maieski, portadora da Carteira de Identidade no 

5.429.196-5 e inscrita no CPF no 632.493.329-68, na condição de licitante no certame em epigrafe, vem, 

respeitosamente perante Vossa Senhoria, a tempo e modo, interpor o presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO, com fulcro no Art. 109, inciso I alínea “a”,  pelos fatos e fundamentos 

apresentados: 

 

1. DOS FATOS 

 Em pregão presencial realizado no dia 29/03/2021, depois das 2 (duas) primeiras colocadas 

serem desabilitadas, o pregoeiro questionou a Certidão de Falência da empresa 3G SOLUÇÕES EM 

OBRAS LTDA, na ocasião o representante da empresa solicitou que o pregoeiro e equipe realizasse 

diligências para verificar a validade da certidão, haja visto que se trata de certidão emitida no estado 

do Paraná, porém tal solicitado não foi aceita. 

 Conforme Ata o pregoeiro decidiu em suspender a sessão para melhor análise dos documentos.  

 Já no dia 30/03/2021 os membros da Comissão de Licitações reuniram-se e decidiram por 

inabilitar todas as 03 (três) empresas, conforme Ata.  
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 A empresa 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA e a empresa AG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 

ME ingressaram com recurso. 

 A procuradoria jurídica do município emitiu parecer de maneira correta, onde aplicou o art. 48, 

§ 3º da Lei de Licitações, oportunizando aos licitantes inabilitados apresentação de nova documentação, 

tal sessão foi realizada no dia 30/04/2021. 

 Em sessão realizada no dia 30/04/2021 a comissão de licitações inabilitou corretamente a 

empresa RC ZANELLA LTDA ME, pois a mesma não apresentou prova de registro da empresa junto ao 

Conselho Regional de Engenharia – CREA, conforme exigido na letra “a” inciso III do item 8.1 do Edital.  

 Em relação aso documentos apresentados pela 2a colocada, restou dúvidas a comissão em 

relação aos a empresa não possuir em sua atividade os serviços licitados, ainda por ter apresentado 

atestado com responsável técnico que não possui vínculo com a empresa, ainda que a empresa não 

tenha apresentado a certidão de falência pelo sistema EProc.  

 Mais uma vez a comissão de licitações suspendeu a sessão com justificativa de melhor análise 

aos documentos.  

 Causou estranheza que a ata de análise e julgamento dos documentos de habilitação do 

segundo colocado vem datado de 30/05/2021, ou seja, com data futura. Acredita-se que houve apenas 

um erro de digitação e que a data correta seja dia 30/04/2021, ou seja, no mesmo dia da sessão, a 

comissão suspendeu a licitação para em seguida reunir-se sem os representantes e julgar a habilitação, 

como pode ser comprovado na ata, onde consta o horário de onze horas e a sessão teve início as 10:15 

e conclusão próximo das 11:00.     

 Para habilitar a empresa AG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME a comissão usou a 

justificativa de que quanto ao questionamento que a empresa não possui em sua atividade empresarial 

o CNAE de atividade para execução de calçadas e urbanização, esclarecendo que a fase de 

credenciamento já foi superada, no entanto a comissão de licitações tem o poder/dever em qualquer 

etapa do certame verificar se os documentos apresentados cumprem o edital.  

 Quanto a não apresentação da certidão do EProc a comissão justificou que seguiu a orientação 

do Oficio Circular no 055/2019 da FECAM realizando diligência com base no art. 43, Parágrafo 3o da 
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Lei 8.666/93 a fim de verificar a regularidade da empresa junto ao órgão, fato este confirmado conforme 

certidão impressa anexo ao processo.  

 O ato de diligência realizado pela comissão deve ser anulado, pois dentre os princípios 

da administração destacamos o “princípio da isonomia”, que garante tratamento igual aos participantes 

do certame e tal instrumento não foi utilizado em benefício da empresa 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA 

na ocasião da primeira sessão, onde também poderia ter realizado a diligência e conferido a veracidade 

da Certidão de Falência e declarado a empresa vencedora naquele primeiro momento.  

   

2. DO DIREITO  

São direitos de todos em processos administrativos o direito ao contraditório e ampla defesa 

conforme previsto no Art. 5o, inciso LV da Constituição Federal bem como direito a impugnar os recursos 

apresentados de acordo com o Art. 109, § 3o da Lei no 8.666 de 21/06/1993. 

 Vejamos o que dispõe a Lei no 10.520/2002 (Lei do Pregão) sobre a possibilidade de recursos 

na modalidade do pregão, conforme disposto no art. 4o, inciso XVIII:  

“Art. 4o, XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o 

prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos.” 

 

 O princípio da obrigatoriedade da estrita observância as exigências do instrumento convocatório 

de ser respeitado, pois o instrumento convocatório é lei aos participantes e a Administração Público. 

 Vejamos o que o instrumento convocatório trouxe em seu texto com relação as condições de 

participação do certame: 

“5.1 Poderão participar deste pregão os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes 
deste Edital e seus anexos.  
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5. DOS PEDIDOS 

 Diante do exposto, vem, com o devido respeito, REQUERER: 

a) O recebimento do presento recurso; 

b) Que seja ANULADO o ato de diligência realizado em favor da empresa AG PRESTADORA DE 

SERVIÇO LTDA ME, respeitando assim o princípio da isonomia, pois tal ato de diligência não foi 

concedido a empresa 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA na primeira sessão de habilitação;  

c) Declarar INABILITADA a empresa AG PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA ME pelos fatos e 

fundamentos apresentados; 

d) Que seja aberto envelope da empresa 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA e que seja declarada 

vencedora do certame; 

e) Alternativamente, não entendendo assim,  que cancela o certame, pois presente de várias 

irregularidades, conforme apresentado.   

 Termos em que pedem deferimento. 

 

União da Vitória, 05 de maio de 2021. 

 

 

3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA.  

BALBINA BORGES MAIESKI  
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