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CAMARA MUNICIPAL DE

ATA DE JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO IMPETRADO PELA
LICITANTE MAIRINQUE COMERCIO E SERVIc;OS LTDA - ME, BEM COMO AS
CONTRA-RAZOES DO RECURSO ADMINISTRATIVO OFERTADOS PELA
LICITANTE FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA, TODOS APRESENTADOS A
LICITAc;AO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAc;AO DE EMPRESA PARA
PRESTAc;AO DE SERVIc;OS DE MANUTENc;AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA
MUNICIPAL DE ALUMINIO, POR DOZE MESES, CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO, CONFORME CONVITE OS/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO
07/2017.

Aos vinte e seis dias do mes de abril de 2017, as 15hOO, no Plenario da
Carnara Municipal de Alumfnio, reuniu-se a Comlssao Permanente de
tlcttacoes desta Casa de Leis, sob a presldencla do Senhor Paulo Cesar de
Camargo, a Senhora Erica de Cassia Barbosa Ramos Octavio. secretaria, e
Senhor Jose Augusto Pinto do Amaral, Membro. Iniciados os trabalhos, 0
Presidente esclareceu que a presente reuniao e para julgamento do recurso
administrativo impetrado pela licitante MAIRINQUE COMERCIO E SERVIc;OS
LTDA - ME, diante do inconformismo com a sua inabilitacao para prosseguir
participando do presente certame llcltatorlo. Protocolado 0 citado recurso
administrativo, houve a formal comunicacao a outra licitante, FLAVIA PIRES
DOS SANTOS ZATTA, que apresentou contra-razoes. 0 motivo da inabilitacao
foi a ausencla de apresentacao do documento exigido pelo item 3.1-C do
edital, que seria 0 contrato social ou documento equivalente, como a
declaracao de firma individual. Documento essencial para se saber que tern
poderes para representar a licitante perante a Adrninlstracao. Com isso, se
poderia eventualmente se dispensar a exlqencla do item 3.1-D, desde que
fosse a representacao feita pelo proprio soclo ou prcprletarlo da empresa.
Mas, nao ha como se saber isso, diante da ausencla de apresentacao do
documento exigido pelo item 3.1-C do edital. A fundamentacao apresentada e
a do Art. 43 da Lei Complementar 123j06.Fundamenta ainda seu recurso no
Art. 29 da Lei 8.666/93. Contudo, 0 recurso deve ser improvido. 0 Art. 43 da
Lei Complementar 123/06 determina que a licitante apresente toda a
documentacao. Em seguida, 0 § 10 faculta, se houver alguma restricao, e easo
seja 0 vencedor, um prazo para a reqularizacao. E importante notar que a lei
afirma, deve apresentar toda a documentacao, E a recorrente, evidentemente,
nao apresentou toda a docurnentacao, tanto que pretende a juntada com 0
recurso admintstrativo impetrado. Nao se trata entao de corrigir defeito
apresentado na docurnentacao juntada com 0 envelope proprio, que teria 0
momento, se 0 caso, de ser resolvido apos a declaracao de vencedor do
certame. Trata-se, na verdade, de juntar posteriormente docurnentacao que,
por alguma razao, nao estava no envelope apropriado. E mais, nao se tratav
de regularidade fiscal, po is essa docurnentacao foi apresentada. Assim, nao
violou 0 Art. 29 da Lei 8.666/93, como quer argumentar a recorrent . A
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