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A 
Exma.  Sra.  Raissa Suelen R. dos Santos Calixto, Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações do Serviço Social da Indústria / SESI – 
Departamento Regional de Rondônia, 

 

 
 
 

 
 
 
Ref.:  RECURSO CONTRA INABILITAÇÃO 
 
Proc.: Nº 00014.2022.3.303.00 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 
 

 
 
 
 
 
 

 

J C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI EPP ME 

(CONSTRUTORA CONSTRAX), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 27.415.012/0001-33, sediada na Rua Ajuricaba, 148 – Bairro 

Vila Tupy no município de Porto Velho/RO, vêm, através de seu Procurador, 

Sr. Waldicarlos Soares da Cunha, Carteira de Identidade nº 591335/SSP/RO e 

CPF nº 513.837.302-10, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea “a”,  do 

inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666 / 93, à presença de Vossa Excelência, a  fim 

de interpor 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Contra a decisão desta digna Comissão de Licitação que julgou 

INABILIDATA a empresa CONSTRUTORA CONSTRAX, apresentando no 

articulado as razões de sua irresignação. 
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I – DOS FATOS SUBJACENTES 

 

Atendendo ao chamamento desta Administração para o certame licitacional 

supramencionado, veio a recorrente participar com outros licitantes presentes 

com estrita observância legal das exigências editalícias, interpretando cada item 

e respondendo na sua indicação, pelo que apresentamos em nossa proposta 

almejando ser contratada para a licitação em epígrafe. 

 

Sucede que, após a abertura dos envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO apresentada, a Comissão de Licitação julgou em ATA de 

Reabertura e Julgamento no dia 02 de agosto de 2022, a desclassificação da 

empresa CONSTRUTORA CONSTRAX, ao arrepio das normas editalícias. 

 

II – DAS RAZÕES DA REFORMA 

 

A comissão julgou inabilitada a empresa, pois teria deixado de atender ao 

exigido no edital que para a apresentação da Documentação de Habilitação 

conforme estabelecido no item “8.3 - Regularidade Fiscal”, subitem “8.3.2. Prova 

de inscrição no cadastro de contribuintes estaduais e/ou municipais, relativo à 

sede da licitante, pertinente a seu ramo de atividade.”. 

 

O referido item acima, por estar dúbio, prejudicou de certa forma esta empresa, 

que apresentou a inscrição estadual através do documento emitido pela 

Secretaria de Estado de Finanças/SINTEGRA, o qual atende perfeitamente o 

que foi solicitado e foi apresentado também, a certidão municipal, que é prova 

de que esta empresa possui a inscrição municipal em Porto Velho/RO, pois, 

caso não estivesse, não seria possível a emissão da referida certidão, (ambos 

documentos estão juntados na documentação de licitação). 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Senhor Presidente, diante dos fatos acima que afrontam o instrumento 

convocatório, alegamos rigorismo exagerado e excesso de formalismo da 

administração na sua decisão da inabilitação desta Empresa, pois inviabiliza o 

caráter competitivo do certame. 

Não resta a vossa senhoria senão a CLASSIFICAÇÃO da DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO da empresa CONSTRUTORA CONSTRAX cautelarmente 

para assegurar o bom emprego dos recursos e reduzir ao mínimo os riscos de 

retrabalho e desperdício de recursos à vossa senhoria confiada para escolha da 

melhor proposta. 

 

III – DO PEDIDO 

 

De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer- 

se o provimento do presente recurso, com efeito para que seja revista a decisão 

em apreço, na parte atacada neste, declarando-se a documentação de 

habilitação da empresa CONSTRUTORA CONSTRAX, que; 

- Apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes, estadual 

ou municipal; 

Em resumo, seja a HABILITADA por atender às exigências editalicias e na 

hipótese não esperada de isso não ocorrer, faça este subir, devidamente 

informados, à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da 

Lei n° 8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo. 

 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

Porto Velho, 08 de agosto de 2022. 

 


