
ILUSTRÍSSIMA REPRESENTANTE DA COMISSÃO AVALIADORA DE LICITAÇÕES 

DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RS. 

 

Tomada de preço: 010/2022. Bom Jesus/RS. 

 

RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 

08.965.654/0001-61,endereço eletrônico romildo.rcl@hotmail.com.br, com sede na Rua 

Borges de Medeiros, 2137, Bairro Gloria, Vacaria/RS, CEP 95216-032, representada por 

ROMILDO COSTA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, RG 8051612284, CPF 

883.217.890-72, residente e domiciliado na Rua Borges de Medeiros, 2137, Glória, Vacaria/RS,  

Nesse ato, assistido por seus advogados, CANCI & BARRETO SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS, inscrita na OAB/RS sob o número 9.939, com sede na Rua Júlio de 

Castilhos, 377, Carazinho, Vacaria/RS, CEP 95201-100, tendo por advogados representantes, 

EDUARDO CANCI, advogado, inscrito na OAB/RS 116.083, RENAN BARRETO 

BOEIRA DA SILVA, advogado, inscrito na OAB/RS 115.552. 

 

 vem, apresentar RECURSO/IMPUGNAÇÃO, pelos fatos e fundamentos que 

passará a expor: 

 

1. OBJETO: 1) Nulidade do procedimento licitatório por desrespeito ao disposto na lei 

8.666/93. Art. 43, incisos I ao III; 2) Recurso quanto a classificação da empresa Jonas Hoffmam 

Koch. 

 

2. RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO/RECURSO:   

 

1) O primeiro motivo da irresignação da empresa RCL é pelo fato de que os 

agentes municipais deixaram de observar o procedimento disposto na lei 8.666/93: 

 
Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: 

 

I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, 

e sua apreciação; 

 

II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as 

respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação; 

 

III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde 

que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência 

expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 

 

Como se observa da ATA, a administração acabou por aglutinar as fases de 

habilitação e classificação das propostas (abertura dos envelopes). 

Tal forma de condução é contra legem e fere o princípio da legalidade, além de 

violar as próprias disposições do edital que se utilizam do parâmetro legal. 

A administração deveria primeiramente proceder a habilitação dos interessados, 

com o prazo de cinco dias úteis para recurso, transcorrido o prazo, proceder a abertura das 

propostas. 
 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 

acha estritamente vinculada. 

 

Se verifica que houve subversão da regra e comprometimento do procedimento, 

pois prejudicada a fase seguinte do certame. 

O que se verificou foi que no mesmo ato em que foi aberto o envelope de habilitação 

das empresas também foi procedido a classificação. 
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Mesmo com a solicitação da interessada em ter vista do processo com objetivo de 

interpor recurso. 

Os recursos da lei 8.666/93 têm efeito suspensivo e suspender o procedimento até 

que seja resolvido o dilema. 

Inclusive a lei dispões: “III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos 

concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido 

desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos”. 

Por óbvio, a abertura dos envelopes será feita apenas após o transcurso do prazo, 

ou expressa desistência. 

 

 
 

Diante de tais regras, inegável reconhecer a quebra do procedimento e a ilegalidade 

dos atos subsequentes a classificação das empresas. Ainda mais considerando que foi revelado 

o valor das propostas. 

Pelo que se requer a anulação do procedimento licitatório por descumprimento de 

previsão expressa da lei 8.666/93, cujo regramento é de observância obrigatória por todos os 

interessados no certame licitatório, devendo haver apresentação de nova proposta pelos 

participantes.  

 

2) Recurso quanto a classificação da empresa Jonas Hoffmam Koch 

Quanto a proposta da empresa tida por vencedora, verifica-se que os documentos 

apresentados estão em desacordo com as exigências de edital. Pois a proposta ofertada não 

apresenta os requisitos do item 4.9 e observações. 

A proposta estrutura não traz o prazo de validade e silencia quanto ao banco, 

número da conta corrente e da Agência. 

Diante da vinculação ao edital que todos os interessados possuem no certame 

licitatório, inegável que a proposta apresentada está em desacordo com os parâmetros exigidos 

no documento convocatório. 

Pelo que se requer a desclassificação da empresa por apresentar proposta em 

desacordo com as disposições editalícias. 

 

3. DOS PEDIDOS 

Pelo que se requer o recebimento da impugnação/recurso apresentada, com a 

revisão da decisão que classificou a empresa vencedora; bem como a verificação da legalidade 

do procedimento adotado pelo município. 

Termos que pede o recebimento e o deferimento da impugnação apresentada. 

 

Vacaria, 22 de agosto de 2022. 

 

 

ROMILDO COSTA DE OLIVEIRA 

 
 

 

     Eduardo Canci                                                   Renan Barreto  

    OAB/RS 116.083                                               OAB/RS 115.552 
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