
DECISÃO HIERÁRQUICA 
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Trata-se de Decisão Hierárquica relativa ao Recurso
Administrativo  interposto  pela  Empresa  O.G  SOLUÇÕES  COMÉRCIO  E
SERVIÇOS LTDA., já qualificada nos autos em referência, no qual a
Recorrente  sustenta  e  requer  a  revisão  do  ato  da  Pregoeira
designada para a condução do certame, que declarou vencedora para
os  Lotes  01,  03,  05,  07  e  09  a  Empresa  MADECON  ENGENHARIA  E
PARTICIPAÇÕES  EIRELI  do  Pregão  em  epígrafe,  pelos  motivos
consignados no recurso Administrativo constante dos autos.

Os  autos  vieram  instruídos  para  atendimento  ao
disposto no item 11.5.2 do Edital de Licitação, que dispõe que “no
caso  de  haver  interposição  de  recursos  administrativos  neste
Pregão,  quando  o(a)  Pregoeiro(a)  mantiver  sua  Decisão  após  o
julgamento,  deverá  submetê-la  à  Autoridade  Competente  para  o
Julgamento e Decisão Hierárquica.” 

Após análise às Razões de Recurso (fls. 673 a 680) e
Contrarrazões  (fls. 682 a 685) a Pregoeira julgou improcedente o
Recurso Administrativo, pelos motivos externados e fundamentados
na Decisão por ela exarada nos autos (fls. 689 a 701). 

Compulsados os autos e analisados os termo das Razões
e Contrarrazões de Recurso, em convergência com a Decisão exarada
pela  Pregoeira  designada  para  a  condução,  conheço  do  Recurso
interposto pela Empresa  O.G SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.,
para no mérito,  NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a Decisão que
Declarou  Vencedora  do  Certame  a  Empresa  MADECON  ENGENHARIA  E
PARTICIPAÇÕES EIRELI.

Observe-se que as informações trazidas a conhecimento
deste  Superintendente  com  relação  à  conduta  da  empresa  OPÇÃO
CONSTRUÇÃO,  cujo  nome  empresarial  é  CAPITAL  COMÉRCIO  DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA. são de natureza grave e devem ser
devidamente  apuradas  pelos  órgãos  competentes  em  especial  pelo
fato de que a licitante, para participação no certame, declarou em
campo próprio do sistema que atendia a todos os requisitos de
habilitação, conforme estabelecido no item 2.8 do edital. 

Tendo  em  vista  as  informações  e  documentos
relacionados a seu CNPJ e Sintegra, de fls. 702 a 704, onde se
verifica que a empresa encontra-se  em situação irregular/inapta
perante a Receita Federal desde 05/12/2018 e perante o Sistema
Integrado  de  Informações  sobre  Operações  Interestaduais  de
Mercadorias  e  Serviços  –  Sintegra/SEFIN aparentemente  desde
16/05/2010,  resta  demonstrado  nos  autos  a  impossibilidade  de
atendimento às exigências editalícias, constituindo-se, portanto,
em  possível  declaração  falsa a  manifestação  declaratória  no
sistema conforme item 2.8 do edital de licitação.



Ademais, é necessário que se procedam às apurações
devidas já que a empresa em comento participou de forma ativa da
etapa de lances e, a despeito de aparentemente não atender ao
edital  conforme  documentos  autuados  (CNPJ  e  Sintegra),  a  mesma
chegou a insurgir-se no sistema quanto à sua desclassificação, o
que demonstra sua intenção de turbar o procedimento além de clara
afronta ao disposto no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, que
dispõe:

“Art. 7º. Quem, convocado dentro do prazo de validade da
sua  proposta,  não  celebrar  o  contrato,  deixar  de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame,  ensejar  o  retardamento  da  execução  de  seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer  fraude  fiscal,  ficará  impedido  de  licitar  e
contratar  com  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  ou
Municípios  e,  será  descredenciado  no  Sicaf,  ou  nos
sistemas  de  cadastramento  de  fornecedores  a  que  se
refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.” 

Face ao exposto, devolvam-se os autos à Pregoeira para
que, no âmbito de suas competências, promova a regular tramitação
dos  autos,  com  a  adoção  das  providências  pertinentes,  até  sua
regular  conclusão,  determinando-se  incontinenti  comunicação  aos
órgãos de controle devidos dos fatos relacionados à empresa OPÇÃO
CONSTRUÇÃO,  encaminhando-se  também,  as  cópias  necessárias  à
comprovação  dos  fatos  para  apuração  de  eventuais  ilícitos  nas
esferas Administrativas e, se for o caso, Criminais. 

Porto Velho, 11 de julho de 2019.

CARLOS GUILHERME GRABNER
Superintendente Municipal de Licitações em exerício.


