
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº. 542-12.2019.4.01.8011
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2020

Assunto:  RESPOSTA  A  RECURSO ELETRÔNICO interposto  pela  pessoa  jurídica  de  direito  privado  FUTURA
SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 06.234.467/0001-82.

Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Diretor do Foro,

Submeto a apreciação de Vossa Excelência, para os fins administrativos a que se destinam, as considerações e
entendimento  acerca  do  Recurso  Eletrônico  (Documento  9870583),  interposto  pelas  empresas  FUTURA
SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI, doravante denominada RECORRENTE, em relação ao
julgamento de habilitação exarado nos autos do Pregão Eletrônico nº. 1/2020, em favor da Pessoa Jurídica de
Direito  Privado  ESCALA  TRANSPORTES  GERAIS  LTDA,  doravante  denominada  RECORRIDA,  destinado  à
contratação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva dos sistemas elétricos e hidrossanitários,
bem como das instalações físicas do edifício-sede da Seção Judiciária do Piauí, em Teresina, de acordo com o
especificado no Edital e seus anexos.

1) DO REGISTRO DA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO NO SISTEMA COMPRASNET.
Segue abaixo o registro no Sistema COMPRASNET da intenção de recurso proposto pela empresa recorrente.
FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI:
Manifestamos intenção de recurso contra a empresa Declarada vencedora do Certame. Informamos que a
mesmas se beneficiou indevidamente da lei complementar, Declarando como ME/EPP/COOP: (Sim) - conforme
cadastro comprasnet, divergente de sua a certidão simplificada.

2) DA ACEITABILIDADE DO REGISTRO DE MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO E DO PRAZO.
Haja vista que a manifestação de intenção de recurso preenche os requisitos mínimos para sua aceitação,
quanto à Tempestividade, Motivação, Legitimidade e Interesse de agir conforme orienta o subitem n.º14 do
Acórdão TCU n.º336/2010-Plenário,  e  com vistas  a promover a transparência dos atos deste Pregão,  nas
alegações propostas pela empresa recorrente, a intenção de recurso foi aceita, estando os autos com vistas
acessível conforme previsto em Edital.

3) DO REGISTRO DAS RAZÕES DE RECURSO E CONTRA-RAZÕES:
De acordo com o Decreto nº. 10.024/2019, em seu artigo 44, Parágrafo Primeiro, o prazo para apresentação
das razões do recurso é de 3 (três) dias, fincando os demais licitantes, intimados a apresentar contrarrazões,
em igual prazo, que começará a ocorrer do término do prazo da recorrente.

4) DAS RAZÕES DO RECURSO
A recorrente interpôs recurso contra o resultado do Pregão em epígrafe (documento n. 9870583), em síntese,
pela razões que se seguem:
A recorrente alega que a recorrida se declarou no sistema comprasnet como empresa ME/EPP e apresentou
documento  de  habilitação  demonstrando  o  porte  de  sua  empresa  como  "outros".  Assim,  usufruindo
indevidamente os benefícios da Lei Complementar 123, sendo passível de punição por inidoneidade nos termos
do subitem 16.5.1 do edital por prestar declaração falsa quanto ao porte da empresa.

5) DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO
Não foram apresentadas contrarrazões.

6) DA ANÁLISE DA ALEGAÇÕES DA RECORRENTE.
Realizado o reexame da documentação da licitante declarada vencedora do presente certame, tendo por base
as alegações apresentada pela Recorrente em sua peça recursal, passamos à análise dos fatos:

Consta da documentação apresentada pela Recorrida duas declarações de enquadramento como empresa de
pequeno  porte,  uma assinada pelo  Diretor  da  Empresa  e  a  outra  por  seu  Contador.  (Documento  SEI  n.
9852946, págs. 3 e 4).

Observamos, ainda, que após a fase de lances da licitação a Recorrida ficou classificada em terceiro lugar,
sendo  que  as  duas  empresas  com  valores  menores,  CONSTRUTORA  J  M  EXCELENCIA  JAMES  EIRELI  e
BIOCLEAN  SERVICOS  E  CONSTRUCAO  EIRELI,  também  se  declararam  com  o  porte  de  ME/EPP.  Assim,
observa-se  que  a  Recorrida  não  se  utilizou  do  tratamento  diferenciado  e  favorecido  previsto  na  Lei
Complementar 123/2006. (Vide Documento SEI 9845963, Ata do Pregão).

Nos termos do Subitem 3.6.2 do Edital a declaração, firmada pelo responsável contábil da empresa, atestando
a  condição  de  ME  ou  EPP,  deverá  ser  apresentada  caso  a  licitante  vencedora  se  utilize  do  tratamento
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006.

Portanto, as alegações da recorrente não prosperam.
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7) DA CONCLUSÃO
Considerando a exposição supra, esta Pregoeira, e equipe de apoio, DECIDE conhecer dos recursos, para, no
mérito  julgar  improcedente  as  alegações  articulada  pela  licitante  FUTURA  SERVIÇOS  PROFISSIONAIS
ADMINISTRATIVOS EIRELI,  mantendo inalterada a decisão que classificou e habilitou a pessoa jurídica de
direito privado ESCALA TRANSPORTES GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 05.343.561/0001-07, como
vencedora do Pregão Eletrônico n. 01/2020, com o valor global de R$ 124.475,88.

À consideração superior.

Roberta da Silva Freire
Pregoeira

Fechar
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