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RECURSO CONTRA INABILITAÇÃO 

 

Salto do Lontra, 25 de maio de 2022. 

 

 

Ao Ilustríssimo Senhor, Lucas Pompeu, Presidente da Comissão de Licitação, do 

município de Guatambú-SC. 

  

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 01/2002. 

 
 

A empresa LB Engenharia LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 04.351.798/0001-77, com sede na Rodovia PR 281, n° 1200, 

Parque Industrial II, no município de Salto do Lontra-PR, por seu representante legal 

infra assinado, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea “ a “, do inciso I, do art. 

109, da Lei nº 8666 / 93, à presença de Vossa Senhoria), a fim de interpor 

 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO,  

 

 

contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que inabilitou a recorrente, 

demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas razões a seguir articuladas: 

 

 

I – DOS FATOS SUBJACENTES 

 

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional susografado, 

a recorrente veio dele participar com a mais estrita observância das exigências 

editalícias. 

 

No entanto, a douta Comissão de Licitação julgou a subscrevente inabilitada sob a 

alegação de que a mesma não apresentou o comprovante de pagamento da taxa 

anual referente ao alvará de localização e funcionamento, por isso, teria desatendido 

o disposto na alínea b) do Item n° 7.10 do Edital. 
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Ocorre que, essa decisão não se mostra consentânea com as normas legais aplicáveis 

à espécie, como adiante ficará demonstrado. 

 

 

II – AS RAZÕES DA REFORMA 

 

A Comissão de Licitação ao considerar a recorrente inabilitada sob o argumento 

acima enunciado, incorreu na prática de ato manifestamente ilegal. 

 

Senão vejamos: 

 

De acordo com o disposto na alínea b) do Item n° 7.10 do edital, - dispositivo tido 

como violado -, a licitante deveria juntar documento de: 

 

“7.10.b) Alvará de Localização e/ou Funcionamento vigente expedido pelo 

município sede da licitante” 

 

Em atenção a essa exigência, a recorrente apresentou documento expedido pelo 

departamento de tributação e cadastro do município de Salto do Lontra-PR, 

nominado por esta Instituição providenciaria como Alvará de Localização e/ou 

Funcionamento. 

 

Tal documento , ao revés do decidido pela Comissão de Licitação, atende ao exigido 

no Edital. 

 

O que o mesmo proclama é a necessidade da situação da licitante com a 

administração municipal estar regular, tal regularidade pode se observar na certidão 

negativa de débitos municipais. 

 

Assim sendo, uma vez que a recorrente provou a regularidade quanto aos débitos 

municipais, é ilegal exigir – como exigiu a Comissão de Licitação -, a apresentação 

do comprovante de pagamento da taxa anual, considerando que a certidão negativa 

de débitos municipais também é capaz de demonstrar o cumprimento da exigência. 
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III – DO PEDIDO 

 

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com 

efeito para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, 

admita-se a participação da recorrente na fase seguinte da licitação, já que habilitada 

a tanto a mesma está. 

 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de 

Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça 

este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 

4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93. 

 

 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

 

Salto do Lontra, 24 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 
________________________  
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