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ASFALTO RAPIDO E CONSTRUTORA ELRELI
CNPJ: 24.110.720/0001-78 LE.: 262.015.913.111

IUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO

PERMANENTEDE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE-SP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

BIOPAV ASFALTO RÁPIDO E CONSTRUTORA EIRELI, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.110.720/0001-78, com sede na

Rua Heitor Lucatto, n. º 287, Bairro Santa Terezinha, Cedral/SP, CEP 15895-000, neste

ato representada por seu procurador Dr. MATHEUS ANTONIO FERNANDES, brasileiro,

casado, advogado, devidamente inscrito na OAB/SP. 262.722, vem, com o devido

respeito e acatamento, ante Vossa Senhoria, requerer a reconsideração da r. decisão

que cancelou o procedimento licitatório em tela.

Inicialmente, cumpre informar que após a lavratura a ata da sessão
do certame licitatório, foi apresentada a justificativa para o cancelamento do certame

licitatório.
Assim, no que tange ao item 01 a justificativa apresentada foi que

os preços estavam acima do valor de referência, contudo em análise ao certame

licitatório, cumpre informar que não foi constado nas fls. 02/04 do referido certame

licitatório que o valor ofertado pela Peticionante era maior que o valor de referência, logo
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referida justificativa não pode prevalecer, tendo em vista a violação do princípio da

segurança jurídica e da consequente falta de justificativa.

Posteriormente, referido certame licitatório foi cancelado devido a

manifestação do Diretor de Obras e Serviços Público, sob o seguinte fundamento: “que

tendo em vista a morosidade no desfecho do processo para aquisição de CBUQ

ESTOCÁVEL EM SACAS DE 25 QUILOS, a falta de mão de obra especializada pela

administração pública e a urgente necessidade de recuperação da Estrada Vicinal Anita

Barbosa Ramazini, resolvemos ao invés de efetuar os serviços de tapa buraco naquele

local, substituir pela contratação de obras de Recapeamento Asfáltico, através do

Processo Tomada de Preço nº 035/2020.

Nesse sentido, temos que as justificativas apresentadas para o

cancelamento do referido certame licitatório, não são plausíveis, uma vez que os valores

ofertados estavam abaixo que os valores orçados e não há que se falar em morosidade

uma vez que o procedimento licitatório em tela cumpriu rigorosamente os prazos

previstos em lei, como também indiscutivelmente está ausente 0 interesse público, uma

vez que os prazos para realizar uma tomada de preços são muito maiores que concluir o

procedimento licitatório em referencia e ainda devemos enfatizar que é inadmissível a

justificativa que este Município, publique um certame licitatório, sem ter conhecimento

da sua disponibilidade de pessoal capacidade para a execução dos serviços.

Neste sentido, ao contrário do gue tenta fazer crer o Chefe de Obras

e este Ilustre Pregoeiro cancelando um procedimento licitatório ao arrepio da Lei, é

necessário a apuração da ilegalidade cometida, pois ao proceder a abertura do

procedimento licitatório, houve por parte da Administração Pública ocorreram despesas
inerentes ao mesmo, não podendo ser simplesmente cancelado por falta de mão de obra,

pois caso isso ocorra, certamente houve por parte do agente público a prática de ato de

improbidade administrativa o qual deverá ser devidamente apurado.
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Assim,não é justificável o cancelamento do procedimento licitatório

em questão, pelo simples fato de ausência de mão de obra, muito menos pela

morosidade do certame uma vez que os prazos para a realização do certame são

previstos em lei.

Destarte, é importante salientar, que se tratando de norma

constante de Edital, deve haver vinculação ao instrumento convocatório, sob pena de

afronta ao próprio princípio da segurança jurídica. Do contrário, seriam permitidas

inúmeras alterações dos critérios de juigamento e da própria execução de seu objeto,

perpetuando-se total insegurança de seus termos.

Portanto, é forçoso concluir que o princípio da vinculação ao

instrumento convocatório, assegura o cumprimento de inúmeros outros princípios atinentes

ao certame, quais sejam: transparência, igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade,

probidade administrativa, julgamento objetivo e segurança jurídica. Referido princípio tem

como finalidade evitar a burla do procedimento licitatório.

Nesse sentido, considerando que há uma demanda a ser suprida,

logo, extinto o certame, novo procedimento licitatório será iniciado, com todos os custos

diretos e indiretos daí decorrentes, ocasionando maiores despesas a Municipalidade,

bem como não sendo imediatamente atendido o interesse público, pois para abertura

de novo certame licitatório existe a necessidade do cumprimento de prazos legais, os

quais certamente atrasaram a satisfação da demanda da população e o interesse

público estará ferido.

Certamente não ocorrendo a reconsideração ora pleiteada,

devemos informá-lo que comunicaremos a r. decisão ao Ministério Público Estadual,

uma vez que para realizar o certame licitatório em referencia ocorreram despesas que

com o consequente cancelamento tornam prejuízos ao erário público e que as

justificativas para o cancelamento são totalmente inaceitáveis e ilegais.
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Portanto, diante da fundamentação acima apresentada, requer a

Reconsideração da r. decisão que cancelou o procedimento licitatório, referente ao item

01, devendo ser mantida a Peticionante como vencedora do referido objeto, sendo o

mesmo homologado e adjudicado em favor da mesma.

Termos em que;
Pede Deferimento.

Cedral-SP, 1 de setembro de 2020.

BIOPAV ASFALTO RÁPIDO E CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ sob o nº 24.110.720/0001-78
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