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Ata no 003/2021 - Recurso de participante considerado não castrado.

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um reuniu-se a
Comitê Municipal da Lei Aldir Blanc, com todos seus integrantes, fins de analisar
o recurso interposto pela empresa VAREL DA SILVA, CNPJ no 27.943.1 35/0001-
47, os Íundamentos levantados seriam a possibilidade constante no art. 20

,ll, da Lei no 14.017, de 29 de junho 2020; entrega de documentos ao comitê
( documentos necessários ao cadastro ) e não análise do proieto cultural,
que se êncontra lacrado iunto a Secretaria de Cultura. Acerca do assunto
tomou o comitê as seguintes providências: Como se trata de apreciar o cadastro,
verifica-se que a empresâ juntou CNPJ, datado de 30.11.2021, onde no campo
porte consta a condição de ME, na dúvida do que significava se Micro
empreendedor ou Micro empresa, foi consultado o cadastro do Município cede
do participante e constetado que se trata se uma MEl, posto as informaçÕes
cadastrais constantês no Setor de Licitação. Por outro lado, no que respeita as
atividades secundárias da empresa, constata-se que a empresa não é exclusiva
na área cultural, eis que resta bem claro que que pratica o comércio em cinco
modalidades secundárias e ainda, prestação de serviços em tÉs áreas, inclusive
em área bastante utilizada em decorrência da pandemia ( serviços de
funerárias). No tocante a argumentação de que estaria autorizada pelo inciso ll,
do art. 20 da Lei Aldir Blanc, resta distanciado uma vez que o edital é bem claro
e seleciona somente para o inciso lll do mesmo diploma legal. Por Íim resta
reconhecer que ao se cadastrar junto ao Município ocorreu erro de nâo
apresentação de documentos que viessem a ser considerado cadastrado, esse
incidente foi corrigido no ato da audiência do dia 25.11.2021, quando se
constatou que a empresa era uma MEl, fato que foi reconhecido pelo próprio
participante. Assim, em face de poder a administração utilizando da súmula 473
do STF1 e constatando irregularidade entendeu por bem não receber o projeto
em face dos vícios cadastrais que impediriam uma MEI de apresentar um projeto
considerando vedação dê concentraçâo de recursos e a impossibilidade da
empresa cumprir com as regras do edital e regularmente contratar pessoas
jurídicas das três áreas culturais. Num segundo momênto e frente a insistência
do recorrente na audiência o projeto Íoi recebido e lacrado, pois o entendimento
do Comitê persiste nas razões lá referidas. Por Íim, a insistência do recorrente
podêria dar azo a abertura de processo administrativo nos termos da Lei
Municipal no 1.205, de22 de abril de 2021, considerando que eventual alteração
na modalidade da empresa, após a data de 25.1'l.2021 poderia em tese estar
atentando aos princípios, da legalidade, transparência, boa-fé e transcender aos

1 A administraÉo pode anular seus próprios atos, quando eivados de vÍcios que os tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogálos, por motivo de conveniência ou
oportunidadê, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciaçáo
iudicial.' r\
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atos do Edital. Por fim o Comitê mantém a impossibilidade de participaçâo da
empresa VAREL DA SILVA por não êstar adequada as regras do edital na
modalidade do inciso lll, do art. 20 da Lei Aldir Blanc, por erro de cadastramento
ora analisado a luz da súmula 473, eis que julgados irregulares pelo comitê, e,
por certo representar a concentração de recursos em uma única pessoa item 5.5,
alíneas "a" e "b". Toda essa análise dispensa que seja aberto o projeto, eis que
desta forma ele representará antecipadamente inexequibilidade. Junta-se o
cadastro de Salto do Jacuí,
ata.
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