
RECURSO ADMINISTRATIVO

Ao Senhor:
Antônio Fabrício Pinto da Costa
Pregoeiro /CPL-SAÚDE/SEMUSA

Ref.: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2016 SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 009/2016 PROCESSO Nº 08.00153-00/2016

A  BAZAR  E  PAPELARIA  CRISTAL  LTDA-ME,  inscrita  sob  o  CNPJ  nº
02.433.576/0001-78, Inscrição Estadual  nº 00000000911097, situada na AV.
Calama, nº 5988, Bairro: Igarapé, CEP: 76.824-218 - Porto Velho – RO, vem
respeitosamente  por  seu  representante  legal  o  qual  abaixo  subscreve,
tempestivamente, com fulcro na alínea  “b”, do inciso I, do art. 109, da Lei
nº  8666  /  93,  RECURSO ADMINISTRATIVO,  contra  a  decisão  desse  digno
Pregoeiro  e  sua  Equipe  de  Apoio,  que  desclassificou  a  proposta  da
recorrente,  o  que  faz  explicitanto  os  motivos  de  seu  inconformismo no
articulado a seguir.

I – DOS FATOS SUBJACENTES

Atendendo à convocação dessa Instituição para o certame licitacional
supramencionado, veio a recorrente dele participar com outras licitantes,
pelo que apresentou proposta almejando ser contratada.

Sucede que, depois de ter sido classificada no pleito para o item 09 (nove),
teve  a  nossa  proposta  desclassificada,  sob  a  alegação  de  que
apresentamos  balanço  patrimonial  incompleto,  apresentando  apenas
parte final, sendo portanto impossível da realização dos dados contábeis
da empresa, em desacordo com o item 10.5.1 do edital, Art. 31, I, Da Lei
8.666/93 e Arts. 1.179 e 1.186, II Da Lei 10.406. de 10 de Janeiro de 2002 e
Arts. 132 e 176 da Lei 6404/76.

Realmente foi entregue o balanço patrimonial faltando uma página por
falha técnica nossa, de acordo com o Decreto Municipal nº 10.300/2006,
em seu artigo 26, após manifestação de intenção de recurso, o prazo para
apresentação das razões do recurso é de 3 (três) dias, E assim cumprimos
apresentando  no  prazo  determinado  o  recurso.  Portanto,  a  recorrente
merece  ter  seu  mérito  analisado,  visto  que  respeitou  os  prazos
estabelecidos nas normas sobre o assunto.
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II – DAS RAZÕES DA REFORMA

A decisão sob comento, merece ser reformada, assumimos o erro, pois de
maneira equivocada nosso balanço foi entregue incompleto, no entanto a
tão  conceituada equipe de  apoio  bem como o  pregoeiro,  verificou a
existência completa do LIVRO (sem analisar, é claro, uma vez que não tem
competência  técnica  para  tal),  no  momento  de  autenticação  por  fé
pública,  caracterizando  que  nosso  erro  não  foi  intencional,  mas  um
problema sanável já que nossa empresa tem total condição de fornecer o
produto ofertado.

Nesse toar é a lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“O  edital  constitui-se  no  documento  fundamental  da  licitação.
Habitualmente se afirma, em observação feliz, que é a sua ''lei interna''.
Com efeito,  abaixo da legislação pertinente à  matéria,  é o edital  que
estabelece as regras específicas de cada licitação. A Administração fica
estritamente vinculada às normas e condições nele estabelecidas,  das
quais não pode se afastar (art. 41).

Embora não seja exaustivo, pois normas anteriores e superiores o 
complementam, ainda, que não reproduzidas em seu texto, como bem 
diz Hely Lopes Meirelles, o edital é:

“a matriz da licitação e do contrato”; daí não se pode “exigir ou decidir 
além ou aquém do edital”.

Sendo assim senhor pregoeiro solicitamos a revisão de sua decisão 
conforme prevê o instrumento convocatório no item 9.10 senão vejamos:

“O  Pregoeiro,  em  qualquer  fase  de  julgamento,  poderá  promover
quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da
documentação,  devendo os licitantes atender às solicitações no prazo
por ele estipulado (...)” Grifo nosso.

Cabe ressaltar  senhor pregoeiro,  que arrematamos o item 09 (nove) no
valor de R$ 31.045,99 (Trinta e um mil quarenta e cinco reais e noventa e
nove centavos) no entanto o valor  estimado pela administração foi  na
ordem de R$ 26.560,00 (Vinte e seis mil quinhentos e sessenta reais). Sabe-se
que em hipótese  alguma a  Administração pagará acima do  que está
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previsto em seu orçamento, pois se assim fizesse agiria na ilegalidade O
digníssimo pregoeiro conhecedor das normas legais, informou a situação
via chat no sistema licitações-e, propondo negociação visando a redução
de  nossa  proposta.  Insta  frisar  que  de  pronto  buscamos  com  nossos
fornecedores  negociação,  sempre  zelando  e  buscando  garantir
satisfatoriamente  a  entrega  do  material  com  preço  justo,  pelo  que
aceitamos a fornecer o mesmo, dentro dos limites estimados estabelecidos
pela administração.  Salientamos  ainda senhor  pregoeiro,  que mesmo a
pós  nossa  desclassificação  as  07  (sete)  empresas  remanescentes  não
manifestaram  interesse  na  redução  de  suas  ofertas,  mesmo  após
exaustivas tentativas de redução por parte do pregoeiro e de sua equipe
de  apoio,  restando  o  item  09  (nove)  ser  fracassado.  Infelizmente  a
administração  poderá  ficar  prejudicada,  pois  temos  oferta  e  podemos
fornecer o material a preço justo e satisfatório. 

III – DO PEDIDO

Em face do exposto sabemos que  a Administração Pública deve primar
pelo  respeito  aos  princípios  abarcados  na  Constituição  Federal,  dentre
eles:  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência,
acatando, portanto, a supremacia do interesse público e a isonomia entre
os  licitantes.  Considerando  ainda  os  Princípios  da  Celeridade  e
economicidade  e  que  a  nossa  proposta  a  mais  vantajosa  para  a
Administração, requer-se o provimento do presente recurso, para que o
Ilustríssimo Pregoeiro reconsidere sua decisão e reabilite a recorrente para
que possamos continuar no certame.

Nestes Termos Pede Deferimento

Porto velho 02 de setembro de 2016

   José Do Carmo Moreira
RG.:14.451.419 SSP/RO

CPF:407.440.359-53
 Sócio gerente
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