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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
RECURSO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2021
PROCESSO Nº 30/2021

RECORRENTE: MICROCABLE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita
no CNPJ sob o n. 17.101.531/0001-73, com sede na Rua Manoel Thiago de Castro, 57, Lages/SC, vem, por meio de
seus procuradores infra firmados, respeitosamente, apresentar as suas razões.

DOS FATOS E DA DECISÃO DE INABILITAÇÃO

Este trata-se de recurso interposto pela licitante MICROCABLE LTDA no qual esta objetiva contra a decisão da
comissão pela inabilitação da empresa Microcable Ltda pelo não atendimento do item 6.1.11, 6.1.12 e 6.1.13 do
edital, correspondente a qualificação técnica e operacional.

O Edital, em seu item 6.1.11, prevê o seguinte: “Atestado de Visita ao local dos serviços, realizada por Técnico
habilitado pela empresa, para inteirar-se das reais condições e peculiaridades inerentes a sua natureza. A visita
deverá ser previamente agendada com na Secretaria da Saúde de Lages”. Porém, em seu item 6.1.12, o edital
permite que caso o licitante não se predisponha a realizar a visita, deverá apresentar, em substituição ao Atestado
de Visita, declaração formal assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condições inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e
que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o
município.

Fato é que, tal declaração foi apresentada pela empresa Microcable Ltda junto à sua proposta comercial conforme
abaixo:

a) que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação do(s) preço(s) do(s) produto(s)
licitado(s);
b) que aceitamos as condições impostas por este edital e que submetem-se ao disposto pela Lei 8.666/93 e
Diplomas Complementares;
c) que o(s) produto(s) a ser(em) entregue(s) ficará(ão) sob a sua inteira responsabilidade, até a entrega definitiva;
d) que cumprimos plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no
inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02;
Observem que foi incluso na proposta a declaração total assumindo todos os riscos inerente à execução do trabalho,
conforme solicitado no item 6.1.12, fato é que com essas declarações a empresa Microcable Ltda assume total
responsabilidade por estes fatos, e que não poderá realizar quaisquer questionamentos futuros que ensejem
avenças técnicas ou financeiras com o município. 

Já com relação ao item 6.1.13, o edital prevê a apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por Pessoa Jurídica de
Direito Público ou Privado, em nome do Licitante, a execução de serviços semelhantes ao objeto da presente
licitação.

Observa-se mais uma vez que a comprovação foi realizada através de 05 (cinco) atestados técnicos, todos com o
mesmo objeto do edital, acompanhados pelos seus respectivos acervos técnicos e registrados no CREA, onde esses
foram anexados no portal Comprasnet juntamente com os demais documentos da habilitação (na mesma pasta).

Desta forma, há portanto, uma necessidade de uma nova conferência dos documentos mencionados anteriormente,

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 lhes são correlatos.

DOS PEDIDOS

Conforme os fatos e argumentos apresentados neste PROCESSO RECURSAL, solicitamos como lídima justiça que:

A) A peça recursal da recorrente seja conhecida para, no mérito, ser deferida integralmente, pelas razões e
fundamentos expostos;

B) Que a comissão declare a empresa Microcable Ltda habilitada e assim vencedora do Pregão Eletrônico Nº 86/2021
já que apresentou a proposta mais baixa que o atual vencedor, com base no Art. 4º, XV, da Lei 10.520/2002 e
Razões e Fundamentos Expostos;

C) Acolham-se e analisem-se os documentos anexados a esta peça Recursal;

Nestes Termos.
Pede Deferimento.
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Lages, 13 de Agosto de 2021.

_____________________________________
Microcable Equipamentos e Serviços Ltda
Miguelangelo Domeneghini
Cargo: Diretor
RG: 3.595.424-8
CPF: 025.096.259-42
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