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AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SELBACH/RS. 

 

Ref.: Tomada de Preços Nº 03/2022 

Recurso Administrativo 

 

MARIO ALBERI DAL MOLIN, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n° 90.268.756/0001-

09, com sede a Rua General Osório, nº 1665, Fundos, 

Bairro Centro, na cidade de Ibirubá/RS, neste ato 

representada por seu representante legal1, Sra 

SOLANGE ERTHAL DE FREITAS, brasileira, portadora 

do CPF n° 015.072.970-76, vem respeitosamente a 

V.S.ª, apresentar  

RECURSO ADMINISTRATIVO NA TOMADA DE 

PREÇOS 03/2022 

Em face da habilitação da ELISIANE OLIVEIRA 

CARPES CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado inscrita no CNPJ n° 43.502.817/00001-

70, vem atráves deste, esclarecer: 

 

1. BREVE SINTESE FÁTICA DO CERTAME: 

Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preços, 

capitulada sob o N° 03/2022,  para a escolha da melhor proposta para ampliação 

da Unidade de Saúde Dr. Gilberto Wiesel (Farmácia), conforme ANEXO I (TERMO 

DE REFERÊNCIA) do instrumento convocatório, publicada pelo Municipio de 

Selbach/RS, com recebimento dos envelopes de documentação e proposta ocorrido 

 
1 Representante Legal conforme Procuração Particular apresentado na data do Certame. 
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na data de 28 de abril de 2022, às 08h. 

Iniciado o certame restaram ao final declaradas habilitadas as empresas 

MARIO ALBERI DAL MOLIN, inscrita no CNPJ sob o n° 90.268.756/0001-09, e a 

Empresa ELISIANE OLIVEIRA CARPES CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado inscrita no CNPJ n° 43.502.817/00001-70. 

Ato contínuo, procedeu-se com a intenção recursal. 

Neste sentido, a Recorrente vem apresentar as irregularidades 

cometidas pela licitante recorrida ELISIANE OLIVEIRA CARPES CONSTRUÇÕES 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n° 43.502.817/00001-

70, a qual, s.m.j, habilitada erroneamente no certame aqui exposto, de acordo com 

as disposições do instrumento convocatório e da Lei 8.666/93. 

Assim, requer a recorrente que as razões aqui formuladas sejam 

devidamente autuadas e, se não acolhidas, o que se admite apenas e tão somente 

“ad argumentandum”, que haja uma decisão motivada sobre o pedido formulado. 

É o breve relato dos fatos. 

 

2. DAS RAZÕES RECURSAIS: 

De acordo com os breves relatos proferidos alhures, procede a licitante 

recorrente com a apresentação das razões recursais de forma pormenorizada, 

salientando inicialmente que o instrumento convocatório estabeleceu regras 

expressas, que possuem o condão de fazer lei entre as licitantes participantes. 

Dessa feita, todas as determinações editalícias, DEVEM 

EXPRESSAMENTE ser observadas, motivo pelo qual passamos a expor as 

considerações pelas quais, s.m.j, ensejam a inabilitação da recorrida. 

 

2.1. DO DESCUMPRIMENTO DO TÓPICO 5.6 DO EDITAL – DO NÃO 

ATENDIMENTO AO ITEM 5.2 letra h): 
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Dá análise da habilitação da licitante ELISIANE OLIVEIRA CARPES 

CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n° 

43.502.817/00001-70, haja vista que o descumpriu o Subitem 5.2, letra h) do 

instrumento convocatório, in verbis: 

 

Do que pedia o edital: 

h) Atestado de vistoria emitido pelo Setor Técnico 

(Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo) da 

Prefeitura Municipal de Selbach, RS, comprovando que a 

empresa através do seu Responsável Técnico, vistoriou o 

local, e que está ciente de todas as atividades e materiais 

que deverão ser utilizados para conclusão e entrega 

definitiva da obra 

Obs.: A realização da visita técnica deverá ser 

previamente agendada com a equipe da Prefeitura Municipal 

de Selbach, RS, sob a liderança do Setor de Engenharia, 

através do telefone 54 3387 1144 e ou 1106 ou 

pessoalmente junto a sua sede no Largo Adolfo Albino 

Werlang, 14, Selbach, RS, CEP 99450-000, para que ocorra 

em até 03 dias de antecedência da abertura do certame. 

Obs.: Podendo ser substituído por declaração firmada 

pelo representante legal da empresa de que conhece o 

local onde se realizarão os serviços e que não foram 

observados erros, omissões ou discrepâncias nas peças 

que compõem o Edital. 

 

O que A Empresa apresentou: 
 

Declaração que conhecia o Local, sem possuir assinatura do 

Representante Legal, como exigido na Observação da Letra h), em caso da Empresa 

optar por não fazer a visita técnica; 
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Não a o que se falar sobre não seguir o que estava previsto no edital. 

Pois esta claro que a Empresa não atendeu a habilitação; 

Os artigos 3 e 41 da Lei de Licitações tratam do princípio da vinculação 

ao instrumento convocatório. Que exigem que as empresas participantes 

obedeçam o edital. E não foi o que ocorreu neste caso. 

 

2.3. DA PERMISSÃO PELO MUNICIPIO DE ALTERAR DOCUMENTOS 

APÓS CERTAME SER INCIADO: 

Os órgãos Publicos em caso de verificar que documentos não 

demonstram sua legalidade junto aos Processos Licitatórios, podem suspender a 

sessão para efetuar diligências complementares, para esclarecer dúvidas, verificar 

fatos e até mesmo complementar documentos que já foram apresentados pela 

empresa no certame. 

É o que estabelece o art. 43, § 3º da Lei de Licitações: 
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“É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta.” 

Ou seja, a assinatura já deveria estar incluída junto a Declaração, sendo 

que neste ato não foi o que aconteceu, e a Comissão de Licitação permitiu sanar 

um erro Substancial em outra data fora do certame; 

Apenas de forma lúdica a fim de esclarecer o seguinte: 

A Empresa Mario Alebri Dal Molin, em certo momento já assinou em 

local incorreto um documento da Proposta de Preços, ao qual em Recurso foi 

comprovado que a Empresa havia assinado em todas as páginas, e em nenhum 

momento foi permitido a Empresa ou Arquiteto ir até o Municipio incluir ou refazer 

assinaturas, como neste caso em questão; 
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Apenas de forma colacionada para compreensão da situação diferente; 

 

Local onde era 
para o Arquiteto 
ALTEMIR assinar 

Local onde o 
arquiteto 
rubricou. 
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Documento original, com reconhecimento da assinatura de ALTEMIR 

DOS SANTOS VOGEL expedido pelo TABELIONATO DE NOTAS DE IBIRUBÁ/RS, 

onde é possível a comprovação, que tanto assinando o nome completo, como 

Rubricando é a identificação de que assinou de próprio punho, assim como em 

todas as paginas da Proposta de Preços apresentada.  

Fato este que está sendo utilizado neste Certame para permitir a 

assinatura do Representante Legal da Empresa ELISIANE OLIVEIRA CARPES 

CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n° 

43.502.817/00001-70. Sendo que são situações totalmente diferentes. 
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Segundo leciona Celso Antonio Bandeira de Mello, a licitação pressupõe 

duas fases fundamentais, quais sejam: “uma, a da demonstração de tais atributos, 

chamada habilitação, e outra concernente à apuração da melhor proposta, que é 

o julgamento”. (MELLO, 2006, p. 493). 

Portanto, o licitante deve preencher os requisitos legais (habilitação 

jurídica, técnica, fiscal, econômico-financeira) e oferecer melhor proposta à 

Administração. Deste modo, será declarado vencedor da licitação e poderá 

adjudicar seu objeto, conforme disposto no Edital. 

Está claro e cristalino que foi concedido a Empresa preencher 

documentos depois de ocorrida a sessão de habilitação; Alterando assim 

documentos originais que haviam sido apresentados no inicio do Certame. 

 

3. DOS PEDIDOS: 

Assim, diante de tudo ora exposto, a RECORRENTE requer digne-se V. 

Exa. a receber o presente Recurso Administrativo, conhecendo, posteriormente 

suas razões, dando-lhe TOTAL PROVIMENTO, culminando assim na inabilitação 

da licitante ELISIANE OLIVEIRA CARPES CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado inscrita no CNPJ n° 43.502.817/00001-70, como medida da 

mais transparente Justiça!  

Nestes termos, pede e aguarda deferimento. 

 

Ibirubá/RS, 09 de Maio de 2022.  

 

MARIO ALBERI DAL MOLIN 

CNPJ n° 90.268.756/0001-09 

Solange Erthal de Freitas 

CPF n° 015.072.970-76 
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