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Ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações  

da Prefeitura Municipal de Araponga - MG 

  

Processo Licitatório n° 092/2021 

Pregão Presencial n° 025/2021 

  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 A empresa HJR SERVIÇOS ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o n° 40.724.121/0001-09 , com sede na Rua Milton Bandeira n° 111 sala 602, 
Centro, Viçosa/MG representada neste ato por seu representante legal o Sr. João Bosco 
Moreira Junior, brasileiro, casado, Empresário, portador da Carteira de Identidade RG 
nº 16.843.280 e CPF nº 116.725.246-28, residente e domiciliado na Rua Maria de 
Lourdes Fialho Lopes, nº 70 apto 102, Liberdade, Viçosa/MG vem interpor o presente 
RECURSO ADMINISTRATIVO, em face da habilitação da empresa S.D Freitas de 
Paula Eireli, o que faz pelas razões que passa a expor.   

1. SÍNTESE DOS FATOS:  

Trata-se de licitação na modalidade Pregão Presencial cujo o objeto é contratação de 
serviços de mão-de-obra do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil – SINAPI, com desoneração, abrangência Minas Gerais, e o menor 
percentual de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI, destinado à manutenção e 
reforma de prédios públicos, execução de calçamentos, praças, jardins, rede de 
saneamento básico, manutenção de estradas vicinais dentre outros logradouros públicos 
ou imóveis locados que tiverem sob responsabilidade do Município, conforme 
surgimento da demanda. 

Conforme consignado na Ata de Reunião da Comissão de Licitação, a empresa 
recorrente manifestou intenção de recurso em fase da ilegalidade na decisão que 
habilitou a empresa S.D Freitas de Paula Eireli, o que deve ser revisto pelos seguintes 
motivos.  
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2. DA NECESSÁRIA INABILITAÇÃO DA EMPRESA S.D FREITAS DE 
PAULA EIRELI: 

Pelo princípio do vínculo ao instrumento convocatório, todos os licitantes devem 
cumprir rigorosamente as regras previstas no edital, de forma que não há 
discricionariedade do Pregoeiro em admitir a sua não observância.  

No presente caso, referida empresa não atendeu as regras entabuladas no instrumento 
convocatório ao apresentar documentação incompleta, vejamos.  

8.2.2. - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto do certame. 

Como podemos ver no documento em anexo a referida empresa possui inscrição 
estadual, porém não apresentou o documento referente a Prova de inscrição no 
cadastro de contribuintes estadual.  

Portanto, se trata de inequívoco descumprimento aos termos do edital devendo culminar 
com a sua INABILITAÇÃO.  

ISTO POSTO, diante da plena comprovação de atendimento ao edital, REQUER, o 
recebimento do presente recurso, em seu efeito suspensivo, nos termos do art 109, § 2, 
da Lei 8.666/93.  

Nestes Termos, pede e espera deferimento. 

  

  

Viçosa, 11 de agosto de 2021. 

 

 

 

________________________________________                                                                     
HJR SERVIÇOS ME                                                                                                                             
CPF: 116.725.246-28  
Proprietário/Diretor 
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PESQUISA REALIZADA NO SITE 

 
 http://www.sintegra.gov.br/ 
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