
ILUSTRíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNiCíPIO DE ASSIS - FEMA. 

IMPUGNAÇÃO AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO N2 026/2017 - TOMADA DE PREÇO N2 001/2017 

RECORRENTE: ODAIR GERALDO NEGRÃO - EPP 

SILVA & CYRINO LTDA - EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.706.095/0001-51, com sede na cidade de 
Assis/SP, na Rua Carlos Bompani, nº 350, Jardim Europa, neste ato representada 
por seus representantes legais abaixo assinados, vêm mui respeitosamente à 
presença de V. Exa., com fundamento no artigo 109, §3º da Lei Federal nº 
8.666/93, oferecer a presente IMPUGNAÇÃO ao Recurso Administrativo oferecido 
pela empresa ODAIR GERALDO NEGRÃO EPP, pelos fatos e fundamentos a seguir 

aduzidos: 

I. RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 

A empresa Odair Geraldo Negrão EPP interpôs 

recurso administrativo contra decisão da Comissão de Licitação que habilitou a 
Impugnante, alegando resumidamente que a empresa SILVA & CYRINO LTDA - EPP 
apresentou dentro do envelope de Documento de Habilitação, o Registro da 
licitante ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CREA), sendo que o Capital Social da Empresa informado no Registro 

do CREA esta divergente ao constante no Contrato Social da Empresa. 

Não procedem as alegações da Recorrente, uma 

vez que a documentação apresentada pela empresa Impugnante encontra-se 

atendendo perfeitamente todos os requisitos do Edital. 

Apesar da certidão de registro de pessoa jurídica 

junto ao CREA ora apresentada constar valor de Capital Social diverso ao 
apresentado na ~Iteração r:ontratual, temos que se trata apenas de alteração 



cadastral, visto que como se observa dos demais documentos trata~se da mesma 
empresa com idêntico CNPJ, endereço e composição do quadro societário. 

A simples alteração cadastral do Capital Social da 

empresa Impugnante não tem o condão de invalidar sua habilitação no processo 
licitatório, visto que cumpriu fielmente com todos os requisitos exigidos, inclusive, 
o seu devido registro no CREA, conforme se verifica da Certidão de Registro de 

Pessoa Jurídica em anexo. 

É fato que empresas que se dispõe a oferecer 

serviços e bens ao Poder Público devem ser estruturadas dentro da legalidade, dos 
princípios constitucionais, bem como atender a legislação especifica atinentes à 
matéria. Os argumentos elencados pela Recorrente tratam-se de meros 
procedimentos que em nada afetam esses pontos acima elencados, visto que a 
empresa Impugnante trata-se de empresa sólida, que funciona há vários anos no 
mesmo local e sem qualquer alteração, inclusive no seu quadro societário. A mera 
alteração do valor do Capital Social não invalida sua participação no processo 
licitatório, bem como não causa nenhuma repercussão na prestação de serviços. 

Desta feita, resta claro aqui que a habilitação da 

empresa Impugnante, não só foi claramente declarada pela Ilustre Comissão de 
Licitação condutora do certame, como também se deu em absoluto acerto, vez 
que mencionada empresa atendeu todos os parâmetros perseguidos pelo Edital, 
revelando sua aptidão para realizar estas importantes obras para o Município de 

Assis. 

11. DO PEDIDO 

Posto isto, requer-se: 

a) o recebimento e acolhimento da presente IMPUGNAÇÃO, em todos os termos 
das razões consignadas, as quais demonstram ser procedente a decisão de 
habilitação da proposta apresentada pela empresa SILVA & CYRINO LTDA EPP. , 

b) na forma devida a espécie processual, requer-se por consequência, a 
manutenção da decisão proferida pela douta Comissão Permanente de licitação, 
julgando improcedente o RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado pela empresa 
ODAIR GERALDO NEGRÃO EPP, por apresentar a documentação de habilitação em 
obediência aos critérios de julgamento eleitos e em consonância com as exigências 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

c) caso a douta Comissão Permanente de Licitação reconsidere a decisão 
defendida, requer-se a remessa da presente IMPUGNAÇÃO para a autoridade 



superior em obediência ao tramite hierárquico previsto no art. 109 da Lei 

8.666/93, para qual requer-se o provimento integral. 

d) por fim, pede-se efeito suspensivo a presente IMPUGNAÇÃO, ate decisão do 
mérito, prorrogando-se seus efeitos na esfera administrativa, até superior 
apreciação, inclusive em caso de recurso hierárquico, a fim de se evitar prejuízo e 

grave lesão ao interesse público. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

Assis, 11 de agosto de 20 

RG: 7.672.890 


