
AO  ILUSTRÍSSIMO  PRESIDENTE  DA COMISSÃO  DE  LICITAÇÃO  DO

MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA– ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. 011/2022 

               INNOVAR  SISTEMAS  CONSTRUTIVOS LTDA, pessoa jurí�dica de direito privado,

sediada  na  Rod  BR  282  KM  355  no  Municí�pio  de  Campos  Novos  –  SC, por  seu

representante  infra-assinado,  vem,  perante  V.  Exa.,  interpor  o  presente

RECURSO ADMINISTRATIVO contra  a  equivocada  decisa-o  proferida  por  essa

respeita�vel  Comissa-o  Especial  de  Licitaça-o  que a  julgou como  inabilitada  no

presente  certame,  tudo  conforme  adiante  segue,  rogando,  desde  ja� ,  seja  a

presente seja dirigida a3  autoridade que lhe for imediatamente superior, caso V.

Exa.  na-o  se  convença  das  razo- es  abaixo  formuladas  e,  “spont  propria”,  na-o

proceda com a reforma da decisa-o ora atacada.

                TESPESTIVIDADE.

           E8  o presente Recurso Administrativo plenamente tempestivo, uma vez que

a intimaça-o para da Decisa-o Administrativa ora atacada se deu ao 11 (onze) dias

do me<s de julho de 2022. Sendo o prazo legal para a apresentaça-o da presente

medida  recursal  de  05  (cinco)  dias  u� teis,  sa-o  as  razo- es  ora  formuladas

plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo recursal na esfera

administrativa apenas se dara�  em data de 18 de julho do ano em curso, raza-o

pela qual deve essa respeita�vel Comissa-o Especial de Licitaça-o conhecer e julgar

a presente medida.

               O Motivo do Recurso. 

            O presente recurso e�  interposto em decorre<ncia de haver essa Comissa-o

Especial  de  Licitaça-o,  ao  julgar  inabilitada  a  signata� ria  do  certame  supra

especificado,  adotou  como  fundamento  para  tal  decisa-o,  o  fato  de  que  a

RECORRENTE, supostamente na-o teria atendido a3  exige<ncia edilí�cia contida, na

alí�nea  “I”  do subitem 5.1 (Atestado fornecido pelo  Municí�pio  que a  empresa

licitante  vistoriou  o  local  de  execuça-o  da  obra,  objeto  desta  licitaça-o,  e  que

tomou conhecimento de todas as informaço- es necessa� rias a3  execuça-o da mesma,



sendo  assim  com  fulcro  no  subitem  7.4  do  edital  a  licitante  foi  declarada

inabilitada.

                     DAS RAZÕES DO RECURSO DA LEGITIMIDADE PARA RECORRER 

      Preliminar-mente,  destaca-se  que  a  empresa  INNOVAR  SISTEMAS
CONSTRUTIVOS  LTDA como  empresa  especializada  que  explora  o  ramo  de
atividades de prestaça-o de serviços relacionados ao objeto licitado, dete�m total e
irrestrita capacidade estrutural e tecnolo� gica de oferecer os serviços necessa� rios,
possuindo plena capacidade te�cnica e financeira para prestar os serviços licitados
pela Administraça-o Pu� blica Municipal. 

                     DOS FUNDAMENTOS 

                  A fase recursal do procedimento licitato� rio tem como fundamento legal
na, que dispo- e: 

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a
inviolabilidade do direito à vida,  à liberdade,  à igualdade,  à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: 
(...)  XXXIV -  são a todos assegurados,  independentemente do pagamento de
taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou
contra ilegalidade ou abuso de poder;
 (...).” 

        E8  dessa  garantia  constitucional  que  decorrem  as  diversas  formas  de
provocaça-o da Administraça-o Pu� blica, para o exercí�cio do direito de petiça-o. Nesse
sentido vejamos as palavras de Di Pietro 1 : 

“Dentro  do  direito  de  petição estão agasalhados  inúmeras  modalidades  de
recursos  administrativos...  É  o  caso  da  representação,  da  reclamação
administrativa,  do  pedido  de  reconsideração,  dos  recursos  hierárquicos
próprios e impróprios da revisão.” 

                Seguindo esse entendimento, Carvalho Filho 2 afirma que: 

       “O  direito  de  petição  é  um  meio  de  controle  administrativo  e  dá
fundamento aos recursos administrativos por que tais recursos nada mais são
do que meios de postulação a um órgão administrativo.  O instrumento que
propicia  o  exercício  desse  direito  consagrado  na  CF  é  o  recurso
administrativo.” 

               Desta feita, temos que o recurso administrativo instrumentaliza o exercí�cio
do direito de petiça-o junto ao poder pu� blico.



                  DA IRREGULARIDADE NA INABILITAÇÃO 

                  O Equívoco Cometido pela Comissão Especial de Licitação

               Atrave�s da leitura da Ata de Reunia-o realizada na data de 11 de julho de
2022 por essa Comissa-o Especial de Licitaça-o, ao proceder-se com o registro da
decisa-o  que  inabilitou  indevidamente  a  RECORRENTE,  por  na-o  apresentar  o
atestado de visita alí�nea “I”do Edital vejamos:

                   Inicialmente cumpre esclarecer, que o Edital de Licitaça-o, apesar de
exigir o atestado, e�  irregular  exigir a apresentaça-o de atestado de visita te�cnica
como documento de habilitaça-o,  uma vez que a exige<ncia de comparecimento ao
local  da execuça-o  da  obra ou serviços  e�  propiciar  aos  proponentes  o exame,  a
confere<ncia e a constataça-o pre�via de todos os detalhes e caracterí�sticas te�cnicas
do objeto que possam influir sobre o custo, o valor da proposta e a execuça-o do
objeto.

        Caso  contra� rio,  se  a  vistoria  pre�via  pouco  ou  nada  acrescentar  ao
conhecimento dos proponentes, deve-se deixar de exigi-la, de maneira a preservar
o mandamento do art.3º, § 1º, inciso I, e art.30, inciso III, da Lei n.8.666/93, bem
como o art.  37, inciso XXI, da CR/88, possibilitando a apresentaça-o de declaraça-o
do licitante de que conhece as condiço- es locais para a execuça-o do objeto, se for o
caso.  
                Sendo que a Licitante apresentou em seus documentos de habilitação
a declaração de conhecimento ao local dos serviços.

                Assim sendo, sem mais delongas, a recorrente alerta essa de Comissa-o
para o fato de que na-o pode ser imposta a licitante, nova obrigaça-o sem respaldo
legal, na-o prevista pela Lei 8.666/93 e repudiada pelos Tribunais de Contas, pois a
documentaça-o anexada a sua pasta de documentos para Habilitaça-o atende a todas
as exige<ncias legais possí�veis, tendo sido apresentada tempestivamente dentro do
envelope de documentos de habilitaça-o,  com validade e valores corretos, a qual
produz efica� cia imediata, na-o necessitando ser convalidada nem confirmada por
qualquer outro documento para ser apta a produzir efeitos, pois a mesma garante
seus efeitos por si so� . 

                     Portanto, na-o sendo outro o motivo que alicerçou a decisa-o de inabilitar
a recorrente, sendo que tal equí�voco restou esclarecido, postula-se por direito e
justiça  a  reforma  daquele  entendimento  para  habilita� -la,  e  por  conseguinte,
prosseguir no certame em comento. 

                  De outro norte, num esforço extra para se esclarecer qualquer du� vida que
possa surgir diante desse quadro fa� tico, conve�m trazer a3  baila alguns elementos
jurí�dicos que fundamentam a hipo� tese aqui tratada. 

DOS FUDAMENTOS JURI8DICOS/ LEGAIS E DOUTRINA8 RIOS 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641719/artigo-3-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/392616683/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10711282/inciso-xxi-do-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11309403/inciso-iii-do-artigo-30-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11309500/artigo-30-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993


            Com efeito, cabe indagar, se a documentaça-o a qual na sua integralidade
atende  a3 s  exige<ncias  do  edital,  bem  como  da  Lei  de  Licitaço- es,  que  fora
apresentada dentro do envelope de documentos de habilitaça-o da licitaça-o, teria
sido de fato observada pela douta Comissa-o de Licitaça-o, ou se a mesma na-o fora
considerada por na-o atender alguma forma prescrita no comando editalí�cio.

               Importante ressaltar que o legislador origina� rio, muito bem se preocupou
em evitar que fossem exigidos documentos estranhos aos determinados em lei,
assim  deve  ser  observado  que  a  documentaça-o  relativa  a3  qualificaça-o  te�cnica
encontra-se  LIMITADA,  na-o  sendo  possí�vel  portanto  ao  Administrador  exigir
documentos na-o previstos em lei, sob pena de ferir a3  Legalidade, assim, observa-se
que da letra legal consta que tal documentaça-o LIMITAR-SE-A8  a: 

          (...)  Tal situaça-o por si so�  caracteriza o abuso de poder da decisa-o que
inabilitou licitante que cumpriu estritamente o que se encontra determinado pela
lei, que em momento algum a lei cita a possibilidade de na-o aceitar declaraça-o de
conhecimento do local onde sera�  executado os serviços.

       Outro  fator  preponderante  que  impossibilita  a  condução  do
procedimento licitatório, pela forma inicialmente adotada pela Comissão de
Licitação, é que nesse cenário fere-se de morte o que determina o Princípio
do Julgamento Objetivo das Propostas, insculpido no art. 45 da lei 8.666/93
que  garante  que  a  licitação  se  dará  com  a  observância  de  critérios  que
possibilitem tanto aos demais licitantes,  quanto aos Órgãos de Controle,  a
aferição da validade dos documentos acostados ao processo, sendo que no
presente caso, os licitantes ficam à mercê do julgamento único da forma que
a Comissão interpretou a veracidade dos documentos apresentados por esta
recorrente. 

                Muito por isso, repisa-se a teste de que o julgamento efetuado por essa
douta Comissa-o na-o esconde um cara� ter de formalismo/rigorismo que restringe o
campo de participaço- es das licitantes no certame, o que anda na contrama-o do
princí�pio da competitividade, a busca da maior vantagem para a administraça-o, o
que e�  possí�vel, desde que haja maior amplitude de concorrentes do pre� lio. 

         Tendo  em  vista  de  que  ha�  diversos  entendimentos  jurisdicionais  e
doutrina� rios de que a visita te�cnica na-o pode ser obrigato� ria e sim facultativa aos
interessados.  Sendo que,  os interessados que optarem por na-o  realizar  a  visita
devera-o apresentar declaraça-o de que conhecem os locais e os serviços que sera-o
prestados e que sua proposta foi formulada por sua conta e risco. 

                   A obrigatoriedade de realizaça-o de visita te�cnica restringe a participaça-o
de empresas que na-o tem suas sedes pro� ximas ao local de realizaça-o da visita. Para
que a visita te�cnica seja obrigato� ria em um processo licitato� rio e�  necessa� rio que
haja  justificativa  para  a obrigatoriedade,  isso ocorre,  nos  casos  em que ha�  alta
complexidade no objeto licitado. Vejamos Su� mula do Tribunal de Contas da Unia-o
que  estabelece  que  e�  vedada  a  inclusa-o  de  exige<ncias  nas  quais  os  licitantes
precisem incorrer em custos: 



                 “No edital de licitaça-o, e�  vedada a inclusa-o de exige<ncias de habilitaça-o e
de quesitos de pontuaça-o te�cnica para cujo atendimento os licitantes tenham de
incorrer  em  custos  que  na-o  sejam  necessa� rios  anteriormente  a3  celebraça-o  do
contrato.” SUMULA TCU N.º 272. 

           Vejamos ainda, deciso- es do Tribunal de Contas da Unia-o, com relaça-o a
exige<ncia de visita te�cnica obrigato� ria: 

                 Enunciado e�  irregular exigir visita te�cnica como requisito de habilitaça-o
em  licitaça-o,  a  na-o  ser  quando  for  imprescindí�vel  o  conhecimento  das
particularidades  do  objeto  e  acompanhada  de  justificativa,  sendo  suficiente  a
declaraça-o  do licitante  de  que conhece as  condiço- es  locais  para  a  execuça-o  do
objeto. 

                  Excerto 
                  Voto: 

       Da  Denu� ncia  sobressaem,  em  substa<ncia,  possí�veis  irregularidades
relacionadas  a  requisitos  editalí�cios  e  a3  falta  de  competitividade  no  torneio
licitato� rio.

                Sob o aspecto das exige<ncias para participar da disputa, verifica-se que o
subitem  5.1,  alí�nea  'I',  do  Edital   traz  comando  direcionado  a3 s  empresas
concorrentes para realizem vistoria no local de execuça-o da obra, obrigando que as
licitantes apresentassem atestado de vistoria assinada por servidor designado na
fase de habilitaça-o do certame.

                O magistério jurisprudencial desta Casa de Contas sufraga a tese de
que  a  exigência  de  visita  técnica  como  condição  prévia  à  habilitação  de
licitantes deve estar suficientemente justificada de modo a demonstrar que
esta  seja  uma  medida  indispensável  para  melhor  conhecer  as
particularidades  de  determinado  objeto  a  ser  licitado.  Nessa  linha  de
intelecça-o cito, entre outros, os Aco� rda-os ns. 1.604/2014 e 714/2014, ambos do
Plena�rio.  Do  u� ltimo  decisum  mencionado  reproduzo  trecho  do  Voto  que  o
impulsionou: 

                 Em relaça-o a3  ocorre<ncia descrita na alí�nea 'I' [exige<ncia, sem justificativa,
de visita te�cnica como pre� -requisito de habilitaça-o] do subitem 5.1 deste Voto, o
edital  da  licitaça-o  estabelece  o  atestado  de  visita  te�cnica  como  documento
obrigato� rio para a habilitaça-o da empresa licitante, na-o podendo esse documento
ser suprido pela mera declaraça-o da empresa de que efetuou a visita ao local das
obras. 

                  “Tal exige<ncia carece de fundamento legal, pois a Lei n.º 8.666, de 1993,
em seu art. 30, inciso III, dispo- e que a documentaça-o relativa a3  qualificaça-o te�cnica
deve  se  limitar  a3  comprovaça-o  de  que,  quando  exigido,  o  licitante  tomou
conhecimento de todas as informaço- es e das condiço- es locais para o cumprimento
das obrigaço- es  objeto  da licitaça-o.  Nesse particular,  a  lei  deve ser  interpretada



restritivamente, vez que enumera, de forma exaustiva, os documentos que podera-o
ser exigidos dos licitantes.”

           Apesar de ser possí�vel a exige<ncia de vistoria pre�via ao local da obra, a3
necessidade desta deve ser previamente justificada em face das peculiaridades do
objeto licitado. Na-o sendo assim, mostra-se suficiente a declaraça-o do licitante de
que conhece as condiço- es locais para execuça-o do objeto, nos termos consignados
pela unidade te�cnica.' 

              Desse modo, conclui na ocasia-o que, na linha dos precedentes referenciados
na instruça-o, penso que o edital da licitaça-o em comento neste ponto incorreu em
duas violaço- es: a primeira, estabelecer, sem a devida justificativa, a vistoria te�cnica
como requisiça-o de habilitaça-o; e, a segunda, vedar a apresentaça-o pela empresa
licitante de declaraça-o de que visitou o local das obras como forma de substituir ou
evitar a referida visita.'" 

           Como se percebe, desde que imprescindí�vel e justificada, a visita te�cnica pode
ser adotada como condiça-o de habilitaça-o a interessados em participar de torneios
licitato� rios. 

           [...] 

      Diante desse contexto,  entendo que na-o foram demonstradas as condiço- es
excepcionais  para  justificar  a  exige<ncia  editalí�cia  em  exame,  restando  assim
caracterizada a irregularidade gizada na peça vestibular de Denu� ncia, com elevado
potencial restritivo a3  competitividade do certame. 

          Aco� rda-o: 

          [...], conhecer da presente Denu� ncia para, no me�rito, considera� -la procedente; 

       Nas próximas licitações,  abstenha-se de exigir visita técnica em seus
instrumentos convocatórios como requisito de habilitação do certame, em
dissonância com os arts. 3º, caput e § 1º, inciso I, e 30, inciso III, da Lei n.
8.666/1993  c/c  art.  5º  do  Decreto  n.  5.450/2005,  a  não  ser  quando  for
condição imprescindível ao conhecimento das particularidades do objeto a
ser  licitado  e  desde  que  esteja  justificada  essa  opção,  sendo  suficiente  a
declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução
do  objeto; Aco� rda-o  1955/2014-Plena� rio.  Data  da  sessa-o  23/07/2014.  (Grifos
nossos). 

            Enunciado Em caso de exigência de visita técnica, a Administração deve
possibilitar a apresentação de declaração do licitante de que possui pleno
conhecimento do local da prestação dos serviços a serem contratados. Caso a
vistoria do local seja imprescindível, essa obrigação deve ser devidamente
fundamentada. 

         Excerto 
         Voto: 



               Quanto a3  obrigatoriedade da visita ao local da prestaça-o dos serviços,
alguns apontamentos sa-o necessa� rios. 
 
                 E8  certo que a apresentaça-o de termo de vistoria consta como requisito
para a qualificaça-o te�cnica na Tomada de Preços 011/2022 objeto desta licitaça-o.
Para a unidade te�cnica, a exige<ncia, sem que tenha sido oferecido aos licitantes a
possibilidade  de  apresentar  declaraça-o  de  que  esta-o  cientes  das  condiço- es
existentes  para  a  prestaça-o  de  serviços,  representa  restriça-o  ao  cara� ter
competitivo da licitaça-o. 

             Com efeito, na-o resta du� vida de que a obrigatoriedade da visita ao local
onde  os  serviços  sera-o  prestados  deve  ser  justificada.  Vejamos,  a  propo� sito,  o
estabelecido  na  IN  5/2017  do  Ministe�rio  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e
Gesta-o: 

               (…)

                A jurisprude<ncia do TCU tambe�m e�  nesse sentido: 

                 Aco� rda-o 1823/2017 – Plena� rio 

        “Acrescento,  entre  aquelas  já  discutidas,  a  irregular  exigência  de
atestado de visita técnica, sob pena de desclassificação da proposta, sem a
devida  motivação  nem  alternativa  de  apresentação,  pelas  licitantes,  de
declaração de opção de não realizar a vistoria sem prejudicar a consecução
do objeto, em desacordo com a Constituição Federal, art. 37, inciso XXI, com a
Lei  8.666/1993,  art.  3º,  §1º  e  com  a  Jurisprudência  do  TCU  (Acórdãos
655/2016,  656/2016,  234/2015,  1.955/2014,  1.604/2014,  714/2014,
1.731/2008, todos do Plenário do TCU).” 

                Aco� rda-o 2.672/2016 - Plena� rio 

              “No entanto, tal exige<ncia na-o foi expressamente justificada. E8  que a vistoria
ao  local  das  obras  ate�  e�  admitida,  mas  somente  deve  ser  exigida  quando  for
imprescindí�vel ao cumprimento adequado das obrigaço- es contratuais, o que deve
ser justificado e demonstrado pela Administraça-o no processo de licitaça-o. O que a
Lei 8.666/93 preve< , em seu art. 30, inciso III, e�  a comprovaça-o, quando exigido, de
que tomou conhecimento de todas as informaço- es e das condiço- es locais para o
cumprimento  das  obrigaço- es  objeto  da  licitaça-o.  Entende  ainda  esta  Corte,  de
forma pací�fica (Aco� rda-os 372/2015, 341/2015, 3291/2014 e 2826/2014, todos do
Plena�rio,  entre  outros),  que,  para  atendimento  ao  citado  dispositivo  legal,  e�
suficiente a declaraça-o do licitante de que possui pleno conhecimento do objeto. A
exige<ncia da visita ao local da obra e�  admitida apenas quando for imprescindí�vel e
devidamente  justificado  pela  administraça-o,  o  que  na-o  restou  demonstrado  na
presente situaça-o.” 

         Alguns aco� rda-os va-o ale�m ao exigir a motivaça-o para a obrigatoriedade e
tambe�m a possiblidade de substituiça-o por declaraça-o formal do licitante:



          O TCU tem evoluí�do o seu entendimento no sentido de que a visita te�cnica na-o
e�  o u� nico meio de o licitante tomar conhecimento das informaço- es e das condiço- es
locais para o cumprimento das obrigaço- es objeto do certame licitato� rio. Na visa-o
do Tribunal de Contas, a visita pode ser substituí�da por declaraça-o prestada pela
empresa ao o� rga-o contratante, informando que conhece as condiço- es. 

         A visita técnica possibilita o conhecimento prévio dos participantes, o
que facilita o conluio, restringe a competitividade, prejudica a satisfação dos
princípios da moralidade e da isonomia e contribui para possíveis fraudes. O
fator  surpresa  é  um  importante  aliado  da  administração  no  caminho  de
garantir certames nos quais haja efetiva disputa e obtenção da proposta mais
vantajosa.
           n. 1024371, rel. Conselheiro Wanderley A8 vila, publicaça-o em 11 de outubro
de 2017). 

            Ou seja, vemos que tal exige<ncia nos termos do Edital restringe a competiça-o
e vai contra os entendimentos do Tribunal de Contas da UNIAV O e do Estado de SC.
Nestes termos, a empresa recorrente apresentou a  declaraça-o de conhecimento do
local onde sera�  executado os serviços.

            A empresa assumiu todos os riscos para com a futura contrataça-o e tendo
em  vista  que  na-o  ha�  justificativa  no  Edital  para  a  exige<ncia  da  Visita  Te�cnica
obrigato� ria, o Municí�pio fica obrigado a aceitar a declaraça-o e declarar a mesma
habilitada .

         Portanto, requeremos que a empresa  INNOVAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS
LTDA,  seja imediatamente declarada HABILITADA, para a contrataça-o,  visto que,
declarou por assumir inteiramente a responsabilidade com a contrataça-o. 

         Caso na-o  haja a  observa<ncia  aos ditames aqui  narrados,  a  validade do
processo  de  licitaça-o  fica  comprometida,  tornando-o  vulnera�vel  a3  sua
desconstituiça-o  por  razo- es  de  juridicidade  pela  autoridade  administrativa  ou
judicial competente. Ale�m disso, conforme demonstramos a exige<ncia de obrigaça-o
de realizar a visita vai contra os entendimentos e deciso- es do TCU e do TCE/MG,
tornando-se  uma  exige<ncia  abusiva,  que  impede  as  empresas  interessadas  de
participarem da licitaça-o. 

                Requeremos ainda: 

              Seja provido, em todos os seus termos, o presente recurso, como forma de
imposiça-o  e  prevale<ncia  da  lei,  da  doutrina  e  dos  princí�pios  da  legalidade,
moralidade, e os demais princí�pios aplica�veis a3 s licitaço- es pu� blicas, expressos no
artigo 37, da Constituiça-o Federal e no artigo 3ª da Lei Federal n.º 8.666/93. Seja
devidamente  motivada  a  decisa-o  tomada,  caso se  entenda pela  manutença-o  da
decisa-o  da  Comissa-o  Permanente  de  Licitaça-o,  devendo  o  julgador  apontar  os
fundamentos  de  direito  e  de  fato,  conforme  determinado  pelo  Princí�pio  da
Motivaça-o dos Atos e Deciso- es Administrativas. 

      Em  caso  de  prosperar  outro  entendimento  por  parte  desta  Comissa-o
Permanente  de  Licitaça-o,  requer  seja  o  presente  encaminhado  a3  apreciaça-o  da



autoridade superior do o� rga-o licitante, para que, em u� ltima ana� lise, decida sobre
seu me�rito, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei Federal n° 8.666/93,
observando-se ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo.                        
     
                   DOS PEDIDOS

                 Assim sendo, sem mais delongas, a recorrente alerta essa Comissa-o para o
fato de que na-o pode ser imposta a licitante, nova obrigaça-o sem respaldo legal,
na-o  prevista  pela  Lei  8.666/93  e  repudiada  pelos  Tribunais  de  Contas,  pois  a
documentaça-o anexada a sua pasta de documentos para Habilitaça-o atende a todas
as exige<ncias legais possí�veis.

              Diante de todo exposto se faz necessa� rio o presente recurso administrativo,
como medida de justiça e  de direito,  pois  como u� nica opça-o  para a Recorrente
neste momento para garantir a sua participaça-o em igualdade de condiço- es e ser
declarada habilitada no procedimento licitato� rio em apreço.

              Requer a impugnante que seja dado provimento ao seu pedido, solicitando,
a Habilitaça-o da mesma no referido certame.

       Caso  na-o  seja  acolhida  a  Impugnaça-o,  solicita  que  esta  seja  remetida,
juntamente com o Edital, para a Autoridade Superior, para ana� lise e julgamento,
sendo suspensa a realizaça-o do certame ate�  a decisa-o final.

                Nestes Termos
                Pede Deferimento

     Campos Novos, 15 de julho de 2022.

__________________________________________________________
INNOVAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

LUIZ CARLOS DARTONA
SÓCIO ADMINISTRADOR
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