
A  

EXCELENTISSIMA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO – 

SANTA CATARINA 

PROCESSO LICITATORIO N.031/2022  

Tomada de preço para obras e Serv. Engenharia n.31/2022 

  

  A empresa LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ 95.876.447/0001-35, estabelecida na Rua Vitorio Cella 366-E CENTRO, no 

município de Chapecó, estado de Santa Catarina, representada por seu Sócio Administrador Ivan 

Rogerio Cominetti, brasileiro, casado, portador do CPF.728.153.709-30, vem por meio desse 

apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, conforme segue: 

                                                             

RECURSO ADMINISTRATIVO. 

Em função do parecer apresentado pela Comissão de Licitação do municio de Quilombo, em 

Inabilitar a empresa Leão Poços Artesianos Ltda, vem a relatar: 

- DO DIREITO 

  De acordo com o artigo 109 da Lei 8666/93 explana que:   

    “ Dos atos da administração decorrente da aplicação desta Lei,       

cabe recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, 

nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante.   

  Nestes termos, ainda deve-se mencionar o disposto no artido 3. Paragrafo 1, da 

Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores que reza; 

    “ ARt. 3º.  A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração 

e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. 

    I – Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 

inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em 

razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;” 

  Sendo assim a Legislação Brasileira é clara no que tange a Isonomia, tornando 

obrigatório a administração a estabelecer condições igualitárias entre os concorrentes em 

relação a selecionar a proposta mais vantajosa para o ente público, ou seja, sendo necessário 

que a Administração Pública trabalhe em conformidade com a Lei. 



  Isto posto, torna-se coerente e viável o PRESENTE RECURSO, pois conforme é a 

seguir exposto: 

 

- DOS FATOS 

De acordo com o Edital, item 3.1 letra c): 

3 – RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO CERTAME: 

3.1 Além do disposto no art. 9. Da Lei Federal n.8666/93, não podem participar do certame os 

licitantes que possuem fatos impeditivos e/ ou comprometam a idoneidade da participação, 

em especial: 

Letra c) Empresas concordatárias a que se referia o Decreto-lei Federal n. 7661/45, bem como, 

as participes em recuperação judicial, extrajudicial ou com falência decretada nos termos da 

Lei de Falências n. 11.101/05. 

   A empresa LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA, em tempo apresentou 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO – processo licitatório n.31/2022 – tomada de preços 

n.31/2022, o qual obteve PARECER JURIDICO POSITIVO em relação a respectiva Impugnação, 

mas com a seguinte restrição:  

   “ possibilitar, a Empresa Impugnante e as demais que se encontram em 

Recuperação Judicial a participar do presente certame desde que apresentem a competente 

certidão emitida pela instancia judicial (juízo falimentar), afirmando estar apta econômica e 

financeiramente a participar  de processo licitatório”  

   Na hora da Licitação a empresa LEÃO POÇOS ARTESIANOS apresentou,  

sim,  documentação pertinente ao solicitado, mas tal documentação não foi entendida/acatada 

pela Comissão de Licitação , sendo dado prazo legal, então  de 5 (cinco) dias úteis, para que a 

empresa apresentasse nova Certidão onde o Juízo Legal,  afirma e confirma a aptidão da 

empresa em epígrafe como apta à participar do certame. 

   Isto posto, em tempo, a empresa seguindo a determinação, apresenta 

conforme segue:  

   A Certidão Narratória emitida em 18/04/2022 ás 14:20:48, que consta 

em anexo, deixa claro-evidente a afirmação da APTIDÃO ECONÔMICA FINANCEIRA da empresa 

Leão Poços Artesianos, destaque para o que diz ao seu final descrito: 

   “ A presente decisão constitui título executivo judicial (art.59. parag.1. 

da Lei 11.101/2005) “ CERTIFICO ainda que é administradora judicial nomeada a advogada Mara 

Denise Poffo Wilhelm, inscrita na OAB/SC sob n.12.790-B, cujo escritório é situado na Rua Bolivia, 

585, Ponta Aguda, Blumenau-SC, fone 047.3335.0070, email mara@wilhelm.adv.br CERTIFICO, 

por oportuno, que, (NOSSO DESTAQUE) nos termos do despacho de ev.960, as condições 

constantes do plano, ao que constam dos autos, estão sendo regularmente cumpridas. Faz 

parte do presente o último relatório de acompanhamento apresentado pela Administradora 

Judicial, documento de evento 953 dos autos, a apontar a situação econômica-financeira da 

recuperanda.” 
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- DO REQUERIMENTO 

   Diante do exposto, e em tempo legal,  devidamente esclarecido e 

explicitado, vem respeitosamente REQUERER a essa Comissão de Licitação: 

-  a devida HABILITAÇÃO da empresa LEÃO POÇOS ARTESIANOS a participar do presente 

certame, julgando acatado a apresentação da Certidão emitida pela instância judicial, anexada 

a este Recurso, afirmando estar apta econômica e financeiramente a participar do processo 

licitatório. 

Neste termos,  

Pede deferimento. 

Chapecó-SC 18 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Ivan Rogerio Cominetti 

REPRESENTANTE LEGAL 
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