
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :

PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal
Seção Judiciária no Piaui
Pregão nº 12020

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto a prestação dos serviços continuados de
manutenção predial, preventiva e corretiva dos sistemas elétricos e hidrossanitários, bem como das instalações
físicas do edifício-sede da Seção judiciária do Estado do Piauí - JFPI, em Teresina, conforme especificações
constantes no ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) deste PREGÃO.
Ao Sr. Presidente da Comissão de Licitação

A FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI, empresa regularmente inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 06.234.467/0001-82, com sede à Rua Isac Mayer nº 125 Aldeota, Fortaleza, Ceará, cujo contrato
social encontra-se devidamente arquivado junto à Junta Comercial do Estado do Ceará, combinados com as
determinações contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, mais precisamente o artigo 109, inciso I, alínea
“a)” e demais dispositivos legais pertinentes à matéria, vem, perante V. Exa., interpor o presente RECURSO
ADMINISTRATIVO contra a equivocada decisão proferida por essa respeitável Comissão Especial de Licitação
que a julgou como VENCEDORA no presente certame a empresa ESCALA - TRANSPORTES GERAIS LTDA CNPJ
05.343.561/0001-07.

Tempestividade

É  o  presente  Recurso  Administrativo  plenamente  tempestivo,  uma vez  que  a  intimação  para  da  Decisão
Administrativa ora atacada se deu ao mês de Fevereiro de 2020. Sendo o prazo legal para a apresentação da
presente medida recursal de até o terceiro dia útil, são as razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma
vez que o termo final do prazo recursal na esfera administrativa apenas se dará em data de 28 de fevereiro do
ano em curso,  razão pela qual  deve essa  respeitável  Comissão Especial  de Licitação conhecer  e  julgar  a
presente medida.

O Motivo do Recurso.

O presente recurso é interposto em decorrência de haver essa Comissão Especial de Licitação, ao julgar e
declarar vencedora a signatária do certame supra especificado.

O Equívoco Cometido pela Comissão Especial de Licitação

Declarar a empresa ESCALA – TRANPORTES GERAIS LTDA como vencedora do Certame supra especificado,
contrariando  o  edital  e  seus  anexos,  visto  que  a  empresa  acima  em  referencia  apresentou  documentos
contraditórios ao cadastro de compras net. Declarando assim ser uma empresa ME / EPP e beneficiando a
mesma de não se sujeitar a lei complementar 123.

Cadastro no compras net.

05.343.561/0001-07 ESCALA - TRANSPORTES GERAIS LTDA ME/EPP
Data Declarações: 14/02/2020 16:58
Declaração MEE/EPP/COOP: SIM
Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM
Declaração de Menor: SIM
Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

Vejamos:

16 – DAS PENALIDADES
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16.5.1  Considera-se  comportamento  inidôneo,  entre  outros,  a  declaração  falsa  quanto  às  condições  de
participação,  ao enquadramento como ME/EPP,  ao enquadramento para  efeito  do Decreto nº  7.174/10 ou
margem de preferência indicada em norma, à independência da proposta ou ao conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

Requerimento

Assim é que se REQUER a essa respeitável Comissão Especial de Licitação que se digne de rever e reformar a
decisão exarada, mais precisamente que julgou como VENCEDORA no presente certame a Empresa ESCALA,
visto que a HABILITAÇÃO da mesma feri e não cumpri com a verdade em declarar no sistema compras net que
é uma empresa de (ME/EPP) e que apresentou documento demonstrando o porte da empresa como (OUTRAS
EMPRESAS).

Não sendo acatado o pedido acima formulado, REQUER que se digne V. Exa. de fazer remessa do presente
recurso à autoridade que lhe for imediatamente superior, a fim de que a mesma o aprecie, como de direito.

Não  sendo  acatado  a  presente  medida  recursal,  REQUER que  sejam extraídas  peças  de  todo  o  processo
licitatório, remetendo-as ao ilustre Representante responsável pela análise das contratações celebradas pela
Seção Judiciária no Piaui, com o fim de apurar possíveis erros na prática dos atos administrativos na condução
do referido certame.

Tomada de Contas Especiais quanto ao objeto licitado.

Nestes termos,
Pede e espera Deferimento

Fortaleza, 27 de Fevereiro de 2020

FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVO EIRELI

Fechar
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