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RESPOSTA AO RECURSO

Tomada de Preços nº 004/2021

Processo nº 0177/2021

RECORRENTE: ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI;

PROCESSO: 0177/2021.

ASSUNTO: Recurso contra decisão que inabilitou a licitante ao consultar Cadastro Nacional de
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, verificou-se uma
condenação sob Número do Processo: 50045357620208210016 da 1ª VARA CÍVEL - IJUÍ/RS
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tendo como Data da decisão do órgão
colegiado 16/06/2020, Ressarcimento integral do dano R$ 998.343,85.

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela licitante EENGELUZ ILUMINAÇÃO E

ELETRICIDADE EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 85.489.078/0001-74, com sede em Wenceslau

Braz – PR, representada neste ato pela Sra. AMANDA ALMERI REIS CALVITTI, CPF:

788.246.301-97, telefone: (65)98148-2777, e-mail: amandatty@hotmail.com;

rivail.feliciano@engeluz.com.br; Por seu representante legal infra-assinada contra a decisão da

Comissão Permanente de Licitações - CPL, que contra decisão que inabilitou a licitante

ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI;.

Apresentado o recurso, a Comissão de Licitações procedeu à comunicação aos demais

licitantes, conforme preceitua o §3º do art. 109 da Lei 8.666/93, a fim de que os mesmos

pudessem impugná-lo no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, e assim o fez a licitante VOMA

CONSTRUÇÕES EIRELI, abstendo-se de apresentar contrarrazões, o qual segue anexo e foi

disponibilizado em nosso site www.primaveradoleste.mt.gov.br juntamente da peça recursal.

Da peça recursal apresentada e fundamentada, a licitante ENGELUZ ILUMINAÇÃO E

ELETRICIDADE EIRELI, alega que a CPL agiu em desacordo ao que prevê o edital do certame,

a inclusão da Engeluz no cadastro nacional de condenados por Ato de Improbidade

Administrativa do Conselho Nacional de Justiça, oriunda de Ação Civil Pública que tramitou na

3ª Vara Cível de Ijuí (autos n. 0029871.95.2005.8.21.0016), não traz impedimento ou

suspensão ao direito da empresa de contratar com a dministração Pública. A decisão do

Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado,isto é, já se encontra estável e imutável.

.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringá,444, Centro– Cep 78.850-000 – fone (66) 3498-3333 Ramal 215
Site: http://primaveradoleste.mt.gov.br/ e-mail: licita3@pva.mt.gov.br

Comissão Permanente de Licitações

2

Referente ao licitante ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI, a procuradoria
geral desta municipalidade já manifestou-se através do Parecer Jurídico nº115/2021,
manifestando o entendimento de que “existindo a sanção, o licitante deve ser declarado
inabilitado”

Neste lanso, com observância aos princípios que regem as contratações públicas, a

Comissão Permanente de Licitações ratifica sua decisão exarada na ata de 20/04/2021 com

base no parecer jurídico nº 115/2021 sem qualquer modificação.

DECIDE

Receber o Recurso, face a sua tempestividade, e no mérito decidimos por julgá-lo

IMPROCEDENTE.

Desta feita, convocamos os demais licitantes para abertura das propostas dia 07 de maio

de 2021 Às 07:30 a qual será realizada em sessão pública, no Auditório de Licitações localizada na

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - situado na Rua Maringá, nº 444 - Bairro: Centro - Município

de Primavera do Leste/MT.

A presente decisão será enviada para as empresas participantes, a fim de que tomem

conhecimento desta e informar que a decisão encontra-se no site da Prefeitura Municipal de

Primavera do Leste – http://primaveradoleste.mt.gov.br/, ícone Empresas - “Editais e

Licitações” e demais meios previstos pela legislação.

Primavera do Leste - MT, 04 de maio de 2021.

*Adriano Conceição de Paula
Presidente CPL

Wender de Souza Barros
Membro da CPL

Silvia A. Antunes de Oliveira
Membro da CPL

*Original assinado nos autos do processo


