
 
 

 

AO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA – SESI-PR 

 

Processo nº. 13210/2018 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 888/2018 

OBRA DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DO BLOCO 01 DO SESI CIANORTE – PR. 
 

CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA., sociedade empresária por cotas de 

responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 18.717.162/0001-00, com sede na cidade 

de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, 832 - A, CEP 87.053-

330, por seu procurador infra-assinado vem, com base no artigo 109, inciso I, da Lei 8.666 de 

1993 e dos artigos 56 a 64 da Lei 9.784 de 1999 apresentar: 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

em face da decisão que a inabilitou na fase de habilitação da Concorrência nº 
888/2018. 

DAS RAZÕES  DO RECURSO  

I - A empresa Recorrente foi INABILITADA, referente ao seguinte motivo, 
apresentado no julgamento de habilitação do certame: 

“CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA EPP Não atende ao item: -4.2 “f” do preâmbulo 
do Edital: A empresa Planosul apresentou Certidão Municipal com vencimento em 02/01/2019. 
A data de sessão de abertura foi dia 21/01/2019, portanto, vencida. A empresa Planosul 
descumpriu o item 4.3 do preâmbulo do edital o qual estipula que as certidões e documentos de 
habilitação devem atender o prazo de validade. Resta inabilitada a empresa CONSTRUTORA 
PLANOSUL.” 

Conforme a LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, Segue: 
 
Art. 42.  Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das m

icroempresas e das empresas de pequenoporte somente será exigida para efeito de as

sinatura do contrato.                

    (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)      Produção de efeito 

Art. 43.  As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 

em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.        

           (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)      Produção de efeito 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm#art11


 
 

 

§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação 
da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declaradovencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do 
débito e para emissão de eventuais certidões negativas oupositivas com efeito de 
certidão negativa.                    (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 
2016)      Produção de efeito 

§ 2o  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

DOS PEDIDOS  

I - Diante do exposto, requer, de Vossas Senhorias, a modificação da decisão que 
inabilitou esta Recorrente. 

 II – Segue em anexo, a esse documento, a Certidão Negativa Municipal com 
validade vigente. 

III - Em última hipótese, caso o entendimento de Vossas Senhorias seja pela 
inabilitação desta empresa, será conduzida a esferas jurídicas, para que nesse caso, faça valer a 
Lei vigente.  

Maringá, 21 de fevereiro de 2019. 
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