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DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SENAI -
DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAíBA.

Concorrência nSl• 006/2018

Processo administrativo nSl• 040/2018

Objeto: Contratação de empresa de construção civil para execução de obra de
revitalização de infraestrutura física do Centro de Formação Profissional Miriam
Benevides Gadelha.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.
Preliminarmente, a Comissão de Licitação do SENAI - Departamento

Regional da Paraíba, nos termos do processo epigrafado, vem com esteio no

Regulamento de Licitações e Contratos e nas disposições editalícias, apresentar

decisão sobre a fase de habilitação das empresas participantes, quais sejam,

CONSTRUTORA ABSOLUTE LTDA - ME e VL TECNOLÓGICA LTOA EPP.

II. DO BREVE RESUMO DAS ARGUiÇÕES DAS EMPRESAS.
A fase que inaugura esta concorrência, de acordo com o que preleciona o

item 6.2 do Edital, deu-se com a abertura dos documentos de habilitação das

empresas participantes.

Ato contínuo, os referidos documentos foram rubricados e examinados

por seus representantes legais para que pudessem tecer as arguições

necessárias acerca da documentação apresentada.
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A CONSTRUTORA ABSOLUTE LTDA - ME, manifestou-se requerendo

que a Comissão de Licitação do SENAI verificasse o Termo de Encerramento do
Balanço apresentado, posto não possuir carimbo da Junta Comercial e que em
decorrência deste fato, a comprovação do seu registro junto ao órgão
competente fica impossível de ser verificada.

Sustenta ainda, que a página que contém os itens de liquidez e solvência

não é parte integrante do Balanço Patrimonial, uma vez que não possui

qualquer carimbo da Junta Comercial Competente, conforme se verifica pela
numeração: página (01 de 01).

Por fim, requer a inabilitação da empresa VL TECNOLÓGICA LTOA EPP

pelos motivos acima expostos.

A empresa VL TECNOLÓGICA LTOA EPP não compareceu a Sessão

Pública.

A Comissão de Licitação do SENAI/PB, considerando os
questionamentos formulados pela CONSTRUTORA ABSOLUTE LTDA - ME,

passa a decidir sobre estes e outros aspectos de ordem processual e legal.

É o breve resumo fático desta etapa.

III. DA ANÁLISE AO QUESTIONAMENTO FORMULADO.

b. Do Termo de Encerramento e Registro na Junta Comercial da

empresa VL TECNOLÓGICA LTDA EPP.

Em análise ao questionamento formulado pela empresa CONSTRUTORA

ABSOLUTE LTDA - ME em face da empresa VL TECNOLÓGICA LTDA EPP

entendemos que não assiste razão, posto que o Termo de Abertura possui
registro na junta comercial, através do Escritório Regional de Patos - Paraíba e

contém no documento a seguinte expressão: "O presente livro/folha, por mim

examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em

vigor em seus termos de abertura e encerramento".
\
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Portanto, damos por válido o documento apresentado, uma vez que o

registro na Junta Comercial do Escritório Regional de Patos chancela o Termo

de Encerramento através do Termo de Abertura.
Ademais, a exigência do Edital em seu Anexo II, item 4.2, alínea "a" exige

para a qualificação econômico-financeira, apenas a comprovação dos índices

de liquidez calculados de acordo com o balanço.

a) Comprovação da situação financeira, que será
avaliada pela apresentação dos
índices de Liquidez Geral (lG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (lC), resultantes da
aplicação das fórmulas a seguir apresentadas, cujo
valores deverão ser iguais ou superiores a 1,00 (um),
calculados de acordo com o balanço apresentado.

Nesse sentido, examinando a documentação apresentada, verificamos

que todos os índices de liquidez requeridos no Edital constam no balanço

através da análise de demonstrações contábeis.
Percebe-se, que a empresa VL TECNOLÓGICA LTOA EPP apresentou

os índices de liquidez dentro dos parâmetros de aplicação das fórmulas

previstas no Edital, ou seja, iguais ou superiores a 1,00 (um), calculados de

acordo com o balanço apresentado.
De outro turno, não existe obrigação para que os índices de liquidez

sejam consignados através de registro na Junta Comercial, uma vez que estes

índices são extraídos do próprio balanço aplicados sobre a fórmula prevista no

Edital.
Diante dessa constatação, não assiste razão as arguições levantadas

pela empresa CONSTRUTORA ABSOLUTE LTOA - ME com vistas a

inabilitação de seu concorrente sob este aspecto.

IV. DA APRECIAÇÃO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO PELA COMISSÃO.

Prima facie, superada a fase das arguições levantadas pelos

concorrentes, a Comissão de Licitação do SENAI após compulsar os
documentos apresentados pelas empresas participantes neste procedimento

licitatório, não poderia, por dever de ofício, deixar de apreciar o processo à luz
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do que preconiza e estabelece o Edital, sob pena de responder por eventual

negligência processual.
Dito isto, passaremos à explanar as razões que serviram de sustentáculo

para a decisão por esta Comissão.

a. Da documentação apresentada pela CONSTRUTORA ABSOLUTE

LTOA- ME.

Considerando as análises feitas pela Comissão de Licitação através do

exame dos documentos constantes no processo de habilitação da empresa, a

Comissão de Licitação não identificou nenhum descumprimento ou vício que

pudesse resultar em inabilitação.

Portanto, considerando este aspecto a comissão de Licitação decide pela

habilitação da empresa CONSTRUTORA ABSOLUTE LTOA - ME para a fase

seguinte.

b. Da documentação apresentada pela VL TECNOLÓGICA LTOA EPP.

A Comissão de Licitação, conferindo isonomia a inafastável
responsabilidade processual a que está submetida por força do dever funcional,

manifesta suas razões acerca da documentação apresentada pela empresa VL
TECNOLÓGICA LTOA EPP.

Dito isto, examinando a documentação apresentada pela empresa VL

TECNOLÓGICA LTOA EPP, a Comissão de Licitação identificou o

descumprimento do item 4.1, alíneas "b" e "c" do Anexo II do Edital.

Vejamos o que preleciona este dispositivo:

4.1 - Documentos relativos à qualificação técnica

(...)
b) Prova de registro no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA do
Engenheiro Civil responsável pela prestação dos
serviços;

c) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica,
,

/de engenheiro civil em nome da empresa licitante ou ~
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de seus responsáveis técnicos vinculados a esta,
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito
público ou privado, devidamente registrado(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA. As empresas devem ter acervo técnico
compatívelcomas característicasda obra;

Cumpre assinalar, que a empresa VL TECNOLÓGICA LTOA EPP ao

apresentar a documentação exigida no dispositivo supratranscrito, terminou por

apresentar documentação de Engenheiro Mecânico como responsável técnico,

ao invés de apresentar a documentação de Engenheiro Civil, conforme prevê o

Edital.

Desse modo, a inobservância dessa disposição legal viola frontalmente a

exigência editalícia quanto a qualificação técnica do profissional colocado como

responsável técnico pela obra.

Aduz o Edital em seu item 4.7:

4.7 - A empresa que não apresentar a referida
documentação exigida no item 4 do Edital, bem
como deixar de atender aos requisitos
complementares de habilitação do Anexo II,
será considerada inabilitada como
proponente.

Dando complementaridade, os requisitos complementares de habilitação

deverão ser da empresa licitante, logo a documentação a ser apresentada

deveria necessariamente ser de Engenheiro Civil e não de Engenheiro

Mecânico.

Desta feita, caso entendêssemos de forma contrária a este

posicionamento, poderíamos aceitar inclusive que qualquer outro profissional de

engenharia pudesse vir a ser responsável técnico pela obra, o que decerto não

seria tecnicamente aceitável.

A disposição contida no Edital é claríssima a este respeito, uma vez que

estabelece competência exigida do profissional para figurar como responsável

técnico pela obra, de modo que o não atendimento resulta como consequência

legal na inabilitação do licitante. .
7-

./
1./
I. i
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Inobstante, não há como a Comissão de Licitação promover com o
saneamento do vício perpetrado neste processo invocando o item 8.5 do Edital,
posto se tratar de um descumprimento que afeta diretamente a condição técnica

da empresa.

Contudo, para melhor explanarmos a fundamentação desta decisão,

passaremos a conceituar sob o enfoque jurídico o que vem a ser o ERRO

FORMAL e o ERRO SUBSTANCIAL, com vistas a demonstrar o lamentável

descumprimento.

o Erro Formal é aquele que não inquina ou vicia o ato praticado, ou seja,

aquele que não polui, contamina ou infecta o ato praticado, a fim de torná-lo

insuscetível de aproveitamento.
Em termos mais precisos, é tudo aquilo que embora produzido de forma

diversa no procedimento, não afeta substancialmente a regularidade das regras

disciplinadoras do instrumento convocatório, ou seja, é aquele passível de

saneamento.
Cite-se como exemplo de erro formal, o documento apresentado em sua

forma manuscrita, o modelo elaborado pelo licitante diverso do estabelecido no

Edital, a ausência de numeração das páginas dos documentos apresentados, a

ausência da ordem dos documentos, o equívoco na troca do conteúdo dos

envelopes de habilitação e proposta, dentre outros erros que não eiva de vício o

ato praticado.
De outro vértice, o erro perpetrado no caso em discussão fora de

natureza substancial, mais precisamente, um erro insuscetível de

aproveitamento, que impede o saneamento pela Comissão de Licitação, sendo,
portanto, um ato de cunho insanável, sob pena de ferir e violar os princípios que
norteiam as normas de licitações, em especial, o instrumento convocatório e a

isonomia do processo.
O Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI preleciona que:

Art. ~ A licitação destina-se a selecionar a proposta
mais vantajosa para o SENAI e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade, da vinculação ao instrumento
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convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem
seu caráter competitivo.

Como se vê, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório é uma

premissa normativa disciplinadora do RLC que visa garantir substrato legal ao

procedimento para sua plena efetividade.

Neste viés, percebe-se claramente que o instrumento convocatório possui

o condão de salvaguardar a Entidade para que os seus atos sejam plenamente

respeitados, estando aquela estritamente vinculada, com vistas a garantir as

condições previamente estabelecidas e a segurança administrativa.

Assim, a violação ao instrumento convocatório se materializa através do

descumprimento voluntário de algum proponente às disposições daquilo que

previamente se estabeleceu como indispensável para atendimento, ou seja, é o

erro grave, grosseiro e inescusável.

Por sua vez, a ruptura, a quebra, a desconsideração ou até mesmo a

desconstituição das regras trazidas pelo instrumento convocatório e ao

Regulamento de Licitações e Contratos, seria um ato contrário e atentatório a

plena harmonia do direito dos demais participantes.

Nessa linha de intelecção, aquele que comete um ato em desacordo com

os requisitos exigidos no Edital estará sujeito a suportar os efeitos dos

regramentos nele contidos e, sem exagero, não poderia ser diferente.

Daí a necessidade premente de se estabelecer uma licitação que

salvaguarde as condições legais e o direito dos participantes, para velar pelos

demais princípios que norteiam a lisura das contratações.

A Comissão de Licitação, por sua vez, deverá atuar sempre em conúbio
com o RLC e no estrito cumprimento do Edital, jamais em desacordo com

aquele para não caracterizar mácula ao processo.

Portanto, os motivos que ensejam e legitimam a inabilitação estão

arvorados no RLC e no instrumento convocatório, de modo que o

desatendimento pela Comissão deste fato importaria em violação as suas

próprias normas e, por conseguinte, ao próprio Edital.
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Percebe-se, de maneira cristalina e inequívoca que as condições

Editalícias já disciplina a forma para a comprovação da qualificação técnica
pelos licitantes, de modo que não cabe aqui relacionar esta situação como

simples descumprimento formal.
Neste compasso, a Entidade tem o dever de pautar seus atos na mais

absoluta e estrita observância às previsões editalícias, não se admitindo,

portanto, que se desrespeitem as regras estabelecidas dentro de um processo.

Desta forma, em privilégio a vinculação do instrumento convocatório, o

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF já se manifestou sobre o tema em

destaque, através do RMS 23640/DF:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA.
PROPOSTA FINANCEIRA SEM ASSINATURA.
DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCíPIOS DA
VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTOCONVOCATÓRIOE
DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante
apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou
rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a
inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório
e do julgamento objetivo, a desclassificação do
licitante que não observou exigência prescrita no
edital de concorrência. 3. A observância ao princípio
constitucional da preponderância da proposta mais
vantajosa para o Poder Público se dá mediante o
cotejo das propostas válidas apresentadas pelos
concorrentes, não havendo como incluir na avaliação
a oferta eivada de nulidade. 4. É imprescindível a
assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta
financeira, sob pena de a Administraçâo não poder
exigir-lhe o cumprimento da obrigação a que se
sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso. (RMS
23640, Relator(a): Min. MAURíCIOCORRÊA, Segunda
Turma, julgado em 16/10/2001, DJ 05-12-2003 PP-
00038EMENTVOL-02135-07PP-01268).

Na mesma esteira, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA - STJ versou

entendimento em sede de julgamento do Recurso Especial- RESP nº. 1178657,

o Tribunal decidiu que:

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO L1CITATÓRIO.
PREGÃO. PRINCíPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO <1f, I

CUMPRIDO. DOCUMENTAÇAO APRESENTADA -ti-
DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem
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entendeu de forma escorreita pela ausência de
cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o
procedimento licitatório é resguardado pelo princípio
da vinculação ao edital; esta exigência é expressa no
art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à
Administração o descumprimento das normas
contidas no edital. Sendo assim, se o edital prevê,
conforme explicitado no acórdão recorrido (fi. 264), lia
cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da
União do registro do alimento emitido pela Anvisa",
este deve ser o documento apresentado para que o
concorrente supra o requisito relativo à qualificação
técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa
apresenta outra documentação - protocolo de pedido
de renovação de registro - que não a requerida, não
supre a exigência do edital. Aceitar documentação
para suprir determinado requisito, que não foi a
solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento
de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre
os licitantes.

Dando complementaridade, é esmagadora a jurisprudência dos nossos

Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. CODEMIG. LICITAÇÃO. TOMADA
DE PREÇOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REAL,IZAÇAo DE OBRA. PLANILHA DE PREÇOS
UNITARIOS APRESENTADA EM DESACORDO COM
OS VALORES MÁXIMOS REFEENCIAIS PREVISTOS
NO EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
LEGALIDADE. APLlCAÇAo DOS PRINCíPIOS DA
VINCULAÇAo AO INSTRUMENTOCONVOCATÓRIOE
DO JULGAMENTO OBJETIVO. RECURSO
DESPROVIDO.1. A controvérsia cinge-se a perquirir a
legitimidade do ato de desclassificação do processo
licitatório deflagrado pela CODEMIG, Referência:
Tomada de Preços 01/2017 - Processo Interno 02/17,
de empresa que, embora tenha apresentado o menor
preço global, ofertou valores unitários superiores a
determinados itens da planilha referencial da
CODEMIG. 2. Não se pode acoimar de ilegal o ato
administrativo de desclassificação da empresa que,
em atenção aos princípios da vinculação ao
instrumento convocatório e do julgamento objetivo,
baseou-se em previsão expressa do edital, bem como
na disciplina legal do art. 40 , inciso X , da Lei n2 8.666
/93. (TJ-MG. Agravo de Instrumento. 111 CÂMARA
CíVEL20/09/2017- 20/9/2017).

ADMINISTRATIVO. PRINCípIO DA VINCULAÇÂO AO
EDITAL DE LICITAÇÃO. 1. A observância do princípio
da vinculação ao edital de licitação é medida que se
impõe, interpretado este como um todo, de forma
sistemática. Desta maneira, os requisitos
estabelecidos nas regras editalícias devem ser .'
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cumpridos fielmente, sob pena de inabilitação do
concorrente, nos termos do art. 43, inciso IV, da Lei n2

8666/93. 2. Agravo de instrumento improvido. (TRF4 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 5013232-
54.2014.404.0000. TERCEIRA TURMA. DES.
FERNANDOQUADROSDA SILVA. JULG. 20/08/2014).

ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.
PRINCiPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA
ENTRE CONCORRENTES. CRITÉRIOS
ADMINISTRATIVOS.VALOR MENOR DA PROPOSTA.
HONORÁRIOSADVOCATicIOS. SENTENÇAMANTIDA.
1. O princípio da vinculação ao edital restringe o
próprio ato administrativo às regras editalícias,
impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as
exigências estabelecidas no ato convocatório. O
afastamento dos requisitos estabelecidos no edital
privilegia a parte autora em detrimento dos demais
interessados no certame, ferindo o princípio da
isonomia dos concorrentes 2. A pretendida nulidade
do certame em função do valor menor da proposta do
concorrente inabilitado (aliás, com diferença não
exorbitante), se permitiria a utilização de critério
subjetivo com escopo de anular as licitações, na
modalidade de concorrência, após a abertura dos
envelopes das concorrentes habilitadas, sempre que
se configurasse eventual diferença, por menor que
fosse, em prol da Administração, inaugurando cenário
de insegurança jurídica e de desrespeito às licitantes
que atenderam aos preceitos do edital. 3. Hipótese em
que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, devendo
prevalecer, no caso, o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório. 4. Considerando o disposto
no artigo 20 , § 42 , do Código de Processo Civil , bem
como a relevância da causa e o seu valor (R$
1.000,00), o tempo de tramitação do feito e o bom
trabalho desenvolvido pelo advogado, a verba
sucumbencial deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), atualizados desde a data da sentença, pela
TR.

o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, por diversas vezes já
enfrentou e pacificou entendimento no mesmo sentido:

O LICITANTE QUE, POR QUALQUER MOTIVO,
DESCUMPREREGRA EXPRESSAFIXADA NO EDITAL
DOCERTAME,FICA SUJEITOÀS COMINAÇÕESNELE
PREVISTAS, INCLUSIVE A DESCLASSIFICAÇÃO, A
SEREM APLICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, QUE
TAMBÉM ESTÁ ESTRITAMENTEVINCULADAÀQUELE
INSTRUMENTO.(ACÓRDÃO950/2007 PLENÁRIO).

SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE NÃO
APRESENTE OS ELEMENTOS MíNIMOS
NECESSÁRIOS PARA A VERIFICAÇÃO DO
ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PREVISTAS EM EDITAL. (ACÓRDÃO 2241/2007 'I}
PLENÁRIO). "t:f

FIEP Edifício Agostinho Velloso da Silveira SENAI SENAI IEL
Federação Av. Manoel Guimarães, 195 - José Pinheiro Serviço Social Serviço Nacional Instituto
das Indústrias Caixa Postal:661 CEP:58 407 -363 -Campina Grande PB da Indústria de Aprendizagem Euvaldo
do Estado Telefone/fax: 0**-83-2101-5482 - WEB: www.fiepb.orq.br- Industrial Lodi
da Paraíba e-mail:licitacao@fiepb.org.br



FIEP
SENAI

Com efeito, a decisão desta Comissão de Licitação guarda estrita

observância ao que determina o RLC, o instrumento convocatório e a
jurisprudência de nossos tribunais pátrios, de modo a assegurar substrato aos

fundamentos desta decisão.
Neste particular, a Entidade não poderá com a prática de atos de seus

agentes, atrair para si, desnecessariamente, riscos que possam propiciar

insegurança jurídica e nulidades por infringências e descumprimentos a norma

legal, razão pela qual a obediência às regras insculpidas no Edital deve ser

considerada indissociável e inarredável.
Segundo a lição de Marçal Justen Filho1, aprendamos que:

(...) ao submeter a Administração ao principio da
vinculação ao ato convocatório, a lei n2 8.666impõe o
dever de exaustão da discricionariedade por ocasião
de sua elaboração. Não teria cabimento determinar a
estrita vinculação ao edital e, simultaneamente,
autorizar a atribuição de competência discricionária
para a Comissão indicar, por ocasião do julgamento
de alguma das fases, os critérios de julgamento.
Todos os critérios e todas as exigências deverão
constar, de modo expresso e exaustivo, no corpo do
edital.

ln casu, o Edital estabeleceu o cumprimento isonômico para todos os

licitantes participantes, razão pela qual, revela-se tal exigência um imperativo

obrigatório de efeito erga omnes.

Nesta senda, trazemos a lição da ilustre doutrinadora Maria Sylvia

Zanella de Pietrof:
Trata-se de principio essencial cuja inobservãncia
enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 32 da lei n 8.666/93,ainda tem seu
sentido explicitado, segundo o qual "a Administração
não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada". E o
artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com
os critérios de avalição constantes do edital. O
principio dirige-se tanto à Administração, como se
verifica pelos artigos citados, como aos licitantes,
pois estes não podem deixar de atender aos

1Comentários à Leide Licitações e Contratos Administrativos", 10~ed. SãoPaulo: Dialética, 2004, p. 396).

2 PIETRO,Maria SylviaZanella Di. Direito Administrativo. 13. Ed.SãoPaulo: Atlas, 2001, p. 299.
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requisitos do instrumento convocatório (edital ou
carta-convite); se deixarem de apresentar a
documentação exigida, serão considerados inabitados
e receberão de volta, fechado, o envelope-proposta
(art. 43, inciso II); se deixarem de atender as
exigências concernentes a proposta, serão
desclassificados (artigo 48, inciso 1).

Na mesma linha de ensinamento doutrinário a professora Fernanda

Marinela'' em sua obra assevera que:
Como princípio específico da licitação, tem-se a
vinculação ao instrumento convocatório. O
instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo
que é importante para o certame, não podendo o
Administrador exigir nem mais nem menos do que
está previsto nele. Por essa razão,é que a doutrina diz
que o edital é lei interna da licitação, ficando a ele
estritamente vinculada, conforme previsto no art. 41
da lei.

Portanto, como vimos, sem a necessidade de mais esforços cognitivos

acerca da matéria, a Comissão de Licitação fundamenta esta decisão dentro

dos parâmetros que lhe garante o RLC, o instrumento convocatório, a

jurisprudência e a melhor doutrina.

IV. DA CONCLUSÃO.

Postas tais razões, considerando fatos e argumentos jurídicos ora

articulados na presente decisão, a Comissão de Licitação decide declarar

HABILITADA a empresa CONSTRUTORA ABSOLUTE LTOA - ME, pelos

motivos acima expostos e declarar INABILITADA a empresa VL

TECNOLÓGICA LTOA EPP, pelos fundamentos exaustivamente apresentados

nesta decisão.

Fica desde já consignado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual

interposição recursal desta decisão, nos termos do artigo 22 do Regulamento de

Licitações e Contratos do SENAI, assegurado a concessão de igual prazo para

manifestação das contrarrazões para a empresa que se julgar prejudicada em

razão do recurso apresentado.

3 MARINELADESOUSASANTOS,Fernanda. Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 2006, p. 264.
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Decorrido o prazo assinalado com manifestações, serão os autos
suspensos e encaminhados para ulterior decisão da autoridade competente.

É a decisão.

Campina Grande em 13 de junho de 2018.

DR. JULIO CESAR VICTOR SARMENTO
Advogado do SENAI/SENAI

Gerente de Licitações e Contratos do SENAI/PB
Presidente da CPL
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