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Ao Ercelenti$imo Scnhor Pregoeiro da Prefeiture Municipel de Crrteús Estedo do
Ceará

R M BARROS COMÉRCIO LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscnta no
CMJ/IúF sob n" 42.070.6931m001 -39, rom sede na R C orcael 7*zé,1357. Bairro: Centro, na
cidade Crateus, Estado do Ceará, Fone: (88) 99651 - 5473, neste ato represenhda por seu
proprietario Sr. Reginaldo Melo Barrts, inscrito no CPF sob n" 797 -739.313-15, vem, com
fulcro na alínea " a", do inciso I, do art. 109, da Lei n" tlóóó / 93. vem tempestivanrente à
presença de Vossa Senhoria interpor

RECURSO .{DMIN|S',I-RATM POR

l}iABlltr.{ÇÃo DA RECORRI\-TE \A

LICITAÇÁO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO ORIUND.À DA
PREFEITURA MUNICIPAT DE CR ,TEUS - ESTADO DO CEAR,Á, POR MEIO DO
EDITAL N' 022,202I

FG/SR,P.

contra decisão desse digno Pregoeiro que inabilitou a recorrente demonstrado pelos motivos
abaixo:

I.

DA TEIIPT,STIVIDADE DO RECTiRSO

O presente recurso é apresentado no prazo estabelecido no edital conÍ'orme item I
poÍtanto a Vossa Senhoria vir a apreciá-lo.
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l.

devendo,

DOS FATOS

l. Com fundamento. nÀs disposiçôes coüidas na Lei n. " I 0.520/2002 e subsidiariamente a Ler
n.'8.66683 e demais alterações, a PREFEITURA Mt NICIPAL DE CRATEÚS - CE, abriu
procedimento licitatôrio - ga modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço n." 022/2O21
FG/SRP - para a SELEÇAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGTSTRO DE PREÇOS
VISANDO FUTURÂS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECR.ETARIAS DO
MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
2, No dia ?2 de novembro do corrente ano. o Pregoeiro declarou a recorcnte inabrlitada para
o cenamer em razio de nâo ter apresentado os Termos de Abertura e Encerramento do
livro diário, exigido ne rlínea -d- do item 9.6.4.1.1 do editel.

R M BARROS COMERCIO LTDA
CNPI: 42.070.693/O001-39
Rua: Coronel Zezé N" í357, Baino: Centío, Creteús4E
CEP:63.700.055
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3. A decisâo do respeiúvel Pregoeiro. confoÍme anotado no sistema do Pregão

Eletónico,

apresentou nenhuma fundamentação legal para a suposlâ inabilitaçâo. apenas alegou que a

recorrentc estava inabilitada por nâo ter apresetrtado os Termos de Abertura
Encerramento do livro diário, erigido na elinea "rl" do item 9.6.4.1.1 do edital.

e

Vale aqui ressaltar que a Reconente nào possui ainda um ano de atiüdade e por isso
apresentou, conforme segue. o Balanço de Abertura- devidamente juntado a Documentação de

Habilitação.

R M BARROS COMERCIO ITDA
CNPf : 42.o70.693/0001-39
Rua: CoÍonêl Zêzé N" í357, Bairro: Cêntro, Cratêú§CE
CEP: 63.700.055
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R M BARROS COMERCIO LTDA
CNP | : 42.07 O.693 / O O O l -35
Rua: Corun€l Zezá N" í357, BalÍro: Centm, CÍateús-CE
CEP:63.700{5S
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R M BARROS COMERCIO LTDÂ
CNPI: 42.o70.ó93l0001-39
Rua: Coronel Zezá N'í357, BaiÍro: Centro, Crateús4E
CEP:63.700{55
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CNPf : 42.070.693/oo01-39
Rua: Coronel Zezé N" í357, Bairro: Centro, CÍatsúBCE

CEP:63.700{55
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R M BARROS COMERCIO ITDA
CNPI:,Í2.o70.693/0o01-39
!il' 1357, Balrro: Centro, Crateús4E
Zezé
Rua: Coronel
CEP:63.700-055
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RM BARROSCOMERCTO LTDA
CNPI: 42.o70'693/0SO1'39

Rua: Coronel Zezá N" Í357, Bairro: Centro, CÍatêús4Ê

CEP:63,7{E{55
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RM BARROS COMERCIO LTDA
42.070.693/OOO1-39
Ruã: CoÍonel Zezé N" 1357, BãiÍÍÕ: gentro, Crâteú§.cÊ
CNPf :

CEP:63.700455
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III . DO DIREITO
Com a devida vênia, a decisâo do ilustre hegoeiro ó insustentrivel, senão vejamos:

"A documentação -

consoante ensina o saudoso Hely Lopes Meirclles - ó o conjunto de
comprovântes da capacidade jurídica da regularidadc fisc.el, da capacidade tecnica e da

idoneidade hnanceira que se exige dos interessados para habilitarem-se na licitação".
Licitaçào e Contrato Administrativo, RT, 8' ed. p. I I 9).

(

A Licitação, consabido. constituí-s€ num procdimento adnninistrativo tendente a selecionar a
proposta mais vantajosa psra I Adminisfração hiblica na contrataçào de obÍas e ssrviços. Por
óbüo, quanto mais püticipante houver, mais e melhores serào as possibilidades da
Admi[btraÉo firmar con@tos que melhor atendam os seus intercsses e de conseguêaciê, o
interesse público.

Em rzão disto, os administra&res publicos não podem se deixar levar por rigorismos
e preciosismos tecnicos, pois que apeaas retardam e onemm o processo de seleçâo.

iíúteis

Com a labitual precisão, Hely Lopes Meirclles ensina que:

'A

onentaçâo corÍeta nas licitaçôes é a dispensa de rigorisrnos inúteis e a não exigência de
formalidedes e documentos desÍlecessários à qualificaçâo dos ini,eressados em licitar [...J E um
verdadeiro estrabismo público. que as autoridades superiores precisam corrigir. para que os
burocratas nâo persistam nas suas distorções rotineiras de complicar aqurlo que a legislaçâo já
sirnplihcou [....] Os administradores públicos devem ter seÍnpre presente que o fonnalismr:
inútil e as exigências de uma dcumentação custosa at'astam muitos licitantes e levam a
Administraçào a contralar com uns poucos, em pioÍes condições para o Covemo" (ob- cit. p.

l2l

- grifos nossos).

de Abertura que é o lançamenlo do capital social e outros ativos iniciais
que a ôrflprcsa possui, devidamente escriturado e registrêdo na Junta Comercial para íer

validade.
Quanto à aceitação do balanço de abertura, já se manifestou o STJ:

"l'rolanà>se de súciedude conçtituída há menos de um uno e nào hovendo quulquer eigénciu
legal o respeito út tempo minimo de coturtituiÇà) da p-ssoa .iuridic,a puro porricipür da
concorrêncio ptiblica, nfut .se ctncebe condicittnor u contpxtvuçào da idonanfutk.finunc.eÍru à
üpre.\entüçàa do,s denutn:ttrativô,Í cantúh(is clo últinru exercít:io .finuncaint, sant*> pt-rss/r,-rl
dcmonstru-lo por oultu\\ dttqlm(ntas, u exemph du e-ribrçiio do bulançu de ubertura'. {57,1,
REsp n' l-381.i52/Rl).

E a aplicação do prirrcípio da razoabilidade, já que caso contftirio, empresas novas

nào

poderiam participâr de licitações.

Isso porque a concorrêrcia é um &s principais pilares do processo licitâtório. No qual é
interesse a obtenção do maior número de licitantes para úteÍry,ào da melhor proposra.

R II! BÂRROS COMERCIO LTDA
42.07o.693 l0ool-?g
Rua: Corcnel Zezé N" 1357, BalrÍo: ContÍo, Cratêús€E
CEP:63.7ü)-{155
CNPJ:
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qu€ as razõe§ orâ invo§ada§ §ejam d€lidõ e
proviÍneltao ao ie€urso Fâra o Íim de declarar
n Recorrçnte habilitada no Pregão Eletrônico n'022i202t FGISRP desta Prefeitura Municipal
de Crâteús e que em seguida encanrinhe a .{utr:ridade Superior para anáii§§ e Proviments do
pedirloNesses Termos,
Pede Deferimenlo

CrateúsJ3 de novembro de 20f l-

Ád#§ ts4;,/"§.*
Earrru;
CPF sob

f

797.739.313-15

Proprietário

RM BARROS COMERCIO LTDA
6NFf : 4?.O7ü.69310O01'39

Rua: CoronÉl Zezá

il'

1357, Bairrol Êentro, Cratêú§.cE
CEP:63.700-055

