
ILUSTRÍSSIMO SENHOR, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DO 

MUNICÍPIO DE RIQUEZA - ESTADO DE SANTA CATARINA 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO 868/2020, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 
N.00712020. 

CONSTRUTORA KLS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.° 

23.645.114/0001-94, neste ato representada por KelIy Luiza Strapazzon, portadora 

do CPF: 087.275.599-12, com sede na Rodovia SC 283, s/n, acesso BR 158, 

município de Palmitos, CEP: 89.887-000, Estado de Santa Catarina, por seu 

representante legal infra assinado, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea "a", 

do inciso 1, do art. 109, da Lei n°8666/93, à presença de Vossa Excelência, a fim de 

interpor: 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Contra decisão dessa digna Comissão de Licitação que 

inabilitou a recorrente, demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas razões 

a seguir expostas. 

MUNICÍPIO DE RIQUEZA-SC 
Protocolo n°  112r OO  

Recebido em 19 1 O'1 flJJn 

às.S 



1. DA TEMPESTIVIDADE 

O art. 109, inciso 1, alínea a, dispõe: 

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta 
Lei cabem: 
- recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do 

ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

A corroborar, o art. 110, da Lei 8.666/93 prescreve que «na 

contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário". 

Assim, a recorrente foi intimada sobre a lavratura da ata de 

inabilitação da licitante em 13/08/2020, tendo, portanto, como prazo final o dia 

20/08/2020, pelo fato de apenas computar-se dias úteis e exclui-se o dia do início, 

incluindo-se a do vencimento. 

Diante do exposto, mostra-se tempestivo o presente recurso 

administrativo. 

REFORMA  

2. DO MOTIVO DO RECURSO E RAZÕES PARA 

  

    

A empresa/recorrente, Construtora KLS Eireli - ME, atua no 

ramo de Obras de Terraplõnagem, urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços 

de Engenharia, de cartográfia, topografia e àeodésia, Construção de rodovias, 

ferrovias e edifícios, Comércio varejista de materiais de construção em geral e 

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. 

Deste modo, a recorrente restou inabilitada no Processo 

Licitatório n° 868/2020, na Modálidade Tomada de Preço n° 07/2b20, da licitação 

que tem por objeto contratação de empresa para execução da obra de calçamento 

em pedras irregulares de basalto assentadas em camada de argila, na Rua Cristian 

Scholl pertencente ao perímetro urbano do município totalizando 1.526,15 m2, e da 

Beira Rio da Vila Cambocica, totalizando 2.130,98 m2, inclusive o fornecimento de 

mão de obra e todo o material necessário, de acordo com os Projetos Técnicos, 

Orçamento quantitativo e Memoriais Descritivos anexos ao edital. 



A inabilitação ocorreu em razão de que a recorrente, 

Contratutora KLS Eireli - .ME, 'não apresentou a declaração solicitada no item 5.1.23 

do edita!'. 

Deste modo, o item 5.1.23 do edital preve: 

5.1.23 Declaração da empresa licitante, assinada por seu 
responsável técnico e pelo representante legal, atestando que a 
empresa possui Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

PCMSO - NR 7), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
PPRA - NR 9 e Laudo Técnico das Condições Ambientais de 
Trabalho ( LTCAT). 

Contudo, as razões para inabilitação não merecem amparo, 

requerendo, portanto, sua reforma, de acordo com os fundamentos que passa a 

expor. 

A referida exigência configura excesso de formalismo, o que é 

vedado pelo ordenamento jurídico, pois a finalidade principal da licitação é verificar a 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública e, para ser atingido, não pode 

se valer de rigores formais que afastam interessados do certame e reduzem as 

oportunidades para escolher a opção mais benefica para o Poder Público. 

Deste modo, a recorrente destaca que não apresentou a 

declaração descrita no item 5.1.23, pois somente contrata os funcionários para 

trabalharem nas obras caso for vencedora da licitação, o que reduz e muito os 

gastos da empresa. 

E considerando que no momento a empresa não possui 

nenhuma obra em andamento para que possa realocar e como dito só efetua 

contratações de funcionários quando é vencedora em um processo licitatório. 

Assim, a recorrente não pode declarar tais informação sem ter 

empregados atualmente contratados! 

Portanto, podemos ver que há excesso de formalismo no edital, 

pois tal informação não prejudica qualquer das partes licitantes e muito menos traz 

prejuízos para administração. 

Neste sentido, colhe-se recente julgado do Tribunal de Justiça 

de Santa Catarina que dispõe que é vedado a administração inabilitar competidores 

que porventura apresentem falhas mínimas, irrelevantes ou impertinentes em 

relação ao objeto do contrato, devendo ser preservado o objetivo competitivo do 

certame e a proposta mais vantajosa para a administração, vejamos: 

Ir 



ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUA. 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA COLOCADA POR FALTA DE 
DISCRIMINAÇÃO NO ORÇAMENTO DO VALOR DOS MATERIAIS E 
MÃO-DE-OBRA E INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. 
PROVIDÊNCIA ATENDIDA POSTERIORMENTE, QUE NÃO 
ACARRETA MODIFICAÇÃO DO VALOR GLOBAL. IMPETRANTE 
QUE TEM FÁBRICA PRÓPRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, O 
QUE BARATEIA SEUS CUSTOS E POSSIBILITA O CUMPRIMENTO 
DOS TERMOS DA PROPOSTA.  EXCESSO DE FORMALISMO 
CARACTERIZADO. PRESERVAÇÃO DO OBJETIVO  
COMPETITIVO DO CERTAME E SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS  
VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES.  
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. 
REEXAME E RECURSO DESPROVIDOS. 	[ ... ] É "vedado à  
Administração 'descartar, pela inabilitação, competidores que 
porventura apresentem falhas mínimas, irrelevantes ou  
impertinentes em relação ao objeto do futuro contrato, como 
indevidamente tem ocorrido em alquns casos. Quando sucede 
esse fato, o Judiciário tem vindo em socorro dos particjpantes 
prejudicados por tais inaceitáveis exiqências, que estampam, 
indiscutivelmente conduta abusiva por excesso de poder'. 
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 
Administrativo. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 294/295)" (MS n. 
4007578-73.2018.8.24.0000, rei. Des. Ronei Danielli, j. 9-4-2018). 
(grifou-se) (MS n. 0303040-72.2018.8.24.0023, da Capital, rei. Des. 
Jorge Luiz de Borba, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 22-8-
2018) (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0302431-
72.2017.8.24.0040, de Laguna, rei. Paulo Henrique Moritz Martins da 
Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 03-09-2019). (Grifou-se) 

A corroborar: 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ESTADO DE SANTA 
CATARINA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 	TERCEIRIZADOS. 
DESCLASSIFICAÇÃO DE CONCORRENTE CUJA PROPOSTA FOI 
A MAIS VANTAJOSA. APRESENTAÇÃO DE CUSTOS DE MANEIRA 
DIVERGENTE DAQUELA PREVISTA NO EDITAL. SALÁRIO DE 
TRABALHADOR QUE OBEDECE AOS PARÂMETROS DA 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO QUE POSSUI CLÁUSULA GENÉRICA QUANTO 
À DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS EM PLANILHA EQUIVOCO 
JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IRREGULARIDADE 
FORMAL. EXCESSO DE FORMALISMO. MANUTENÇÃO DA 
EMPRESA NO CERTAME. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 	Não é cabível excluir 
propostas vantajosas ou potencialmente satisfatórias apenas por 
apresentarem defeitos irrelevantes ou porque o 'princípio da isonomia' 
imporia tratamento de extremo rigor. A isonomia não obriga adoção 
de formalismo irracional (Marçal Justen Filho). Não se pode perder 
de vista que a finalidade precípua da licitação é a escolha da 
contratação mais vantajosa para a Administração Pública e, para 
atinqi-la, não pode o administrador ater-se a riqorismos formais 
exacerbados, a ponto de afastar possíveis interessados do 
certame, o que limitaria a competição e, por consequinte, 
reduziria as oportunidades de escolha para a contratação (TJSC. 
Des. Sérgio Roberto Baasch Luz). (TJSC, Apelação / Remessa 

e. 



Necessária n. 4004682-57.2018.8.24.0000, da Capital, rei. Pedro 
Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 30-07-2019). 
(Grifou-se) 

Ante o exposto, requer seja reformada a decisão para habilitar 

a recorrente para participar do processo licitatório n. 868/2020 - Modalidade 

Tomada de Preço n. 07/2020 por se tratar de excesso de formalismo constante no 

edital. 

3. DOS PEDIDOS:  

Diante de todo o exposto, requer: 

a) seja recebido o presente recurso com efeito suspensivo, 

com fundamento no art. 109, §21, da Lei 8.666/93; 

b) Seja provido, para que seja reconhecida a ilegalidade da 

decisão hostilizada, como de rigor, e, por consequência, seja reformada a decisão, 

para admitir a recorrente HABILITADA e sucessivamente a participar na fase 

seguinte da licitação, pois está habilitada para tanto. 

c) Seja intimado os demais participantes as contrarrazões. 

Neste termos, pede e espera deferimento. 

Palmitos/ SC, 19 de agosto de 2020. 

CONSTRUTORA KLS EIRELI - ME 


