
EXCELENTíSSIMA SEN
PRESIDENTE DA COMI
ESTADO DE GOIÁS.

HORA MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO NASCIMENTO,
SSÃO DE LICITAÇÃo DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUANÃ -

REALIZA CONSTRUTORA LTDA., pessoo jurídico de direito privodo,

inscrito no CNPJ sob o no 44.07 6.7 4610001-54, Vicente Feneiro Comelo, s/n, Qd.08 Lt.

12, Seior Aeroporlo. CEP 7ó.71G000, Aruonõ-GO, neste oto represenlodo pelo seu por

suo sócio odministrodoro, Sr. KEREN KAROLINE PEREIRA DE SOUZA, inscrilo no CPF sob n'

053.149.031-99, poriodoro do Corteiro de ldentidode sob n" ó090389 PC/GO, vêm

respeilosomente por meio deste opresentor RAZÕES recursoís em desfovor do licitonte

VIIAS BOA§ ENGENHARIA, pessoo iurídico de direito privodo, lnscrito no CNPJ (MF) sob

o n." 37 .O152210001-01 , o que foz pelos foios e fundomentos o seguir orguidos.

BREVE RETATóRIO DOS FATOS

A Cômoro Municipol de Aruonô publicou o Corto Conviie N' 0l/2023 -
Controtoçõo de empreso especiolizodo poro prestor serviços de reformo e

recuperoçõo do piso dos gobinetes e do óreo de convivêncio do Cômoro Municipol

de Aruonõ, oconendo o suo oberturo no dio 30 de.loneiro de 2023 ôs 10h00.

No dio e horório progromodo, opós o credenciomenlo de 4 liciiontes,

hobilitoçÕo de 3 delos, e oberturo dos proposlos dos licitonÍes vitoriosos, o cenório

ossim se consolidou:
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Assunto: Corlo Convite N' 0l/2023 - Controtoçõo de empreso especiolizodo poro

prestor serviços de reformo e recuperoçõo do piso dos gobinetes e do óreo de

convivêncio do Cômoro Municipol de Aruonõ. RAZôES RECURSAIS.



Após o fose de hobilitoçôo, o licitonle denotodo monifesiou interesse

recursol olegondo em sumo que o JUNTADA de novo documentoçõo é ilegol.

Pois bem. Aboixo demonstroremos que os olegoções merecem

prosperor, devendo o liciionte VILAS BOAS ENGENHARIA ser inobilitodo.

PRETIMINAR - DA ÍEMPESTIVIDADE RECURSAT.

Nobre presidente do comissõo, é sobido que o prozo poro interpor

recurso no modolidode "Conviie" é de openos 2 (dols) dios conidos.

Noie que só poderó uiilizor o direito de recurso o liciionie que se

monifestor. de formo motivodo, quondo do comunicoçõo do vencedor. A

impugnoçÕo do recurso lem prozo de 2 (dois) dios conidos contodos do doto finol do

prozo de recurso, nôo hovendo mois o necessidode de comunicor que houve o

interposiçõo de recursos.

Vejom § 6a, do Artigo 109o, do Lei 8.666/93, que irotom dos recursos

odministrotivos:

§ 6o Em se trolondo de liciloções eÍeluodos no modolidode de "corto

convite" os prozos eslobelecidos nos incisos I e ll e no porógrofo 3e deste

ortigo serÕo de dois dios úleis.

Ademois, em motério de liciloções e controtos odministroiivos, o

contogem dos prozos ocorre de ocordo com o disposio no ort. 110 do Lei n'8.666193:

Arl. 110. No conlogem dos prozos eslobelecidos neslo Lei, excluir-se-ó o dio

do início e incluir-se-ó o do vencimenlo. e consideror-se-ôo os dios

conseculivos, exceto quondo for explicilomente disposlo em contrório. W
Porógrofo único. Só se iniciom e vencem os prozos referidos nesle ortigo em

dio de expedienle no órgôo ou no enlídode.

Vilas li:as lingenharia ( \l'J n 37.()15130001-(ll ticou habilitada ":ob a

i()rr(Ii!'.l(,' (l(' nllrr.,sentar o tr,rlanço pàtrimonial, certidão do TC1S,

rr.rh.rllrrstir. ( 
^ 

l, ( laR lll )A(, IX ) t ltEA, tanto da empresâ quanto do

protissionai, dr'clar.rção do responsavel técnico e o termo dc' compromisso,
l1(r pr.ll() iit, 05 dias enr c.rs() tle 'r'encer o certamer Por re tratar de
\1it r'or,rnprr.sit ()11 r{nprr'sir de l)e(lueno l)ort€.



Ou se.io, hovendo expediente normol no órgôo público responsóvel

pelo processomento do licitoçõo lodos os dios do semono (de segundo o domingo),

nôo hoveró dios reslritos poro o início e o vencimento dos prozos legois.

Nesto esteiro, como o liciloçõo se Íinolizou no dio 30 de joneiro de

2023, o licitonle recorrenle lem o prozo dos dios 31 de jonelÍo e 0l de feverelro poro

pÍolocolo/envio de suos rozões recursois.

Temos ossim que o presente recurso é TEMPESTIVO. pelo que

requer desde jo o seu CONHECIMENTO.

FUNDAMENTOS

Poro fins de hobilitoçõo o liciÍonte deveró opresenior o

documenloçÕo exigido nos ortigos 28 e 3l do Let 8.666/93, conforme o edilol no item

4 - DO TNVOCULO N' r - "HABTLTTAÇÃO".

NO itCM 9 - DA PARTICIPAÇÀO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE

PEQUENO PORTE do editol, diz que:

9.1 As microempresos e empresos de pequeno porte, por ocosiÔo do

porticipoçõo nesle certome,e em conÍormidode com o que dispÕe o Lei

complementor n" 123 de l4 de dezembro de 200ó, deverÕo opresenlor todo

o documenloÇÕo exigido no iiem 7 poro efeito de comprovoÇÕo de

reguloridode fiscol, no envelope l- HABILIIAÇÃO, mesmo que eslo

opresente olgumo restriÇÕo,Íicondo o mesmo subordinodo oos seguintes

procedimentos, obrigotoriomenle:

9.2 Hovendo olgumo restíçôo no comprovoçÕo do reguloridode fiscol, seró

ossegurodo o prozo de 5 (cinco) dios úleis, cujo lermo iniciol conesponderó

oo momenlo em que o proponente Íor declorodo o vencedor do certome.

prorrogóveis por iguol período, o crilério do AdministroÇÕo Público, poro o

regulorizoçÕo do documenioÇÕo, pogomenlo ou porcelomenlo do débilo,

e emissÕode evenluois certidÕes negolivos ou positivos com efeito de

cerlidÕo negolivo;

Desto formo, deverio o empreso licilonle VILAS BOAS ENGNEHARIA ter

opresentodo todo o documentoçõo exigido no ediiol, umo vez que isso nõo oconeu.

Ao permitir que o empreso concedente do desconto trouxesse oos

outos documentoçõo posterior poÍo que fosse beneficiodo pelo Lei Complementor

w



123l2OOó, houve notodomente otuoçôo conirório oos ditomes do iguoldode,

vinculoçoo oo editol, bem como morolidode e isonomio quê devem resguordor os

otos odministotivos. Coso ossim fosse, o Comissõo estorio sendo conivente com o

ootuoçôo, em prejuízo oos demios licilontes que ogirom em totol boo fé. Até porque,

todos os porticipontes deliverom de tempo poro orgonizorem todo o documentoçõo.

É importonte compreender que os documentos e os informoções

posleriores nôo podem conesponder o dodos ineditos no certome. É preciso que se

restrinjom o esclorecer e o complementor os informoçôoes que jó forom

opresentodos tempestivomente pelo licitonle - QUE NO CASO CONCRETO, NÃO

OCORREU.

REQUERIMENTOS

o) Em foce do exposto, requer-se sejo o presente RECURSO julgodo

PROCEDENTE, com efeito de inobilitor o empreso Vilos Boos Engenhorio, umo vez que

o mesmo nôo opresentou, no dio e horo do certome, iodo o documentoçõo exigido

no Edilol Convite Ol /2023:

Neste Termos, Pede deferimento.

Aruonõ, 3l de joneiro de 2023.

@
KEREN KAROLINE PEREIRA DE SOUZA

sócto DtREToR

CPF:053.149.031-99


