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Boa Nova, 28 de Junho de 2022.
PARBCBR JURIDICO
Pregao Eletronico 014/2022

Vieram-me os presentes autos para promogao de parecer juridico acerca do
pedido de desistencia da ata de registro de pregos do pregao eletronico 142022.
Breve escor^o dos fatos
A licitante PLAYBOU SERVIQOS EIRELI CNPJ 17804793/0001-02 interpos
\ recurso pleiteando a desclassificagao da primeira colocada ALFA PRODUQOES
ARTISTICAS, SERVIQOS E TRANSPORTES EIRELI CNPJ 18462864/0001-90,
sob o argumento de que a recorrida nao apresentou documento essencial- a
habilitagao economica financeira.
Assevera que a recorrida apresentou apenas o balancete financeiro, violando
assim, o item 1.4.2 do anexo 2 do Edital.
A primeira colocada, por seu turno, apresentou contrarrazoes aduzindo, em
sintese, que apresentou a melhor proposta e que o pregoeiro, durante^ o
certame recebeu o balancete com fito de suprir a exigencia do balango
financeiro, de modo que a substituigao deve ser admitida e dado seguimento ao
certame.
Da fundamenta^ao
Ab initio, impende salientar a inadequagao do recurso manejado pela PLAYBOU
SERVigOS EIRELI CNPJ 17804793/0001-02. Com efeito, a recorrente se
irresignou-se

contra a habilitagao

da concorrente ALFA PRODUgOES

; ARTISTICAS, SERVigOS E TRANSPORTES EIRELI CNPJ 18462864/0001-90.
’. :•!'
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£ mister salientar que em memento algum, o recurso ataca ou analisa a
proposta apresentada pela licitante guerreada. Deste modo, o recurso deveria
buscar a inabilitaqao da primeira colocada e nao a desclassifica^ao.

f
P

£ cedi?o que a empresa que nao demonstrar que esta de acordo com a
exigencias do edital sera inabilitada ou desqualificada. Agora, quandq- se
analisa a proposta apresentada pela licitante, aquela oferta pode ser
considerada classificada, se estiver correta ou desclassificada se nao estiver
em conformidade com o edital.

idl;

Assim, nao havendo questionamento acerca da proposta nao ha que se^falar
a

em desclassificagao, razao pela qual entendo que o recurso nao pode ,ser
conhecida por absoluta inadequagao da via manejada.

'TU

Entrementes, e dever de a administraqao revisar os seus atos quando
encontrar indlcios de nulidade/irregularidade.
Nesta senda, compulsando os autos do processo licitatorio verifico que
efetivamente o item 1.4.2 do anexo 2 do Edital em comento estabelece que para
a habilitagao economico-fmanceira e indispensavel a apresentagao do balango
financeiro, na forma da lei. E vai alem, estabelece de maneira taxativa e clara a
impossibilidade de substituigao pelo balancete.
Deste modo, em analise de toda a documentagao do procedimento em analise,
inclusive do que se extrai das proprias contrarrazoes, constata-se que
verdadeiramente a primeira colocada, ALFA PRODUQOES ARTISTIGAS,
A.

SERVigOS

E

TRANSPORTES

EIRELI

CNPJ

18462864/0001-90,

nao

apresentou o balango financeiro, sequer nas contrarrazoes recursais, de modo
que viola frontalmente as disposigoes editalicias e deve ser inabilitado.
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Em outro vertice, analisando os documentos de habilitagao apresentados por
PLAYBOU SERVIQOS EIRELI CNPJ 17804793/0001-02, verifica-se que, no que
atine a habilitagao tecnica, item 1.6 do anexo 2 do Edital, em que pese tenha
apresentado comprovagao de profissional tecnico perante ao Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura, nos termos da Lei Federal n° 5.194/66 1- CREA ou
CAU, cumprindo assim o item 1.6.4 do regramento editalicio, nao apresentou
Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA ou CAU, ou comprovacao de ter em seu quadro profissional
devidamente registrado no Conselho de Classe

CREA ou, CAU.

descumprindo assim o item 1.6.3 do Edital, violando tambem as disposigdes
editalicias, devendo, portanto, tambem ser inabilitado.
Da Manifesta9ao
Em face do exposto, tendo em vista a inadequagao do recurso manejado, opino
pelo nao recebimento do recurso;

-

Analisando os autos da licitagao, considerando que a razao de ser do processo
licitatorio e propiciar a maior competitividade para busca da melhor proposta
para a administragao, de modo que tantos quantos se interessem em participar
do certame, desde que preencham os requisites legais e editalicios poSsam
participar.

-

Bern como tendo em vista que nenhum dos licitantes reunem todos bs
documentos necessarios a habilitagao, entendo ser necessaria a inabilifagao
dos concorrentes e a deflagragao de novo processo licitatorio.
Salvo Melhor juizo, e o parecer.
Boa Nova-Bahia, 27 de Junho de 2022.
Meas
CjAB R?^3648&
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