
RECURSO CONTRA HABILITACAO

Goiania 21  de maio de 2020.

Ilustrissimo  Senhor,  Flavio  Loureiro  Cabral  de  Melo  da  Costa.  Presidente  da
Comissao de Licitagao, Administrapao Regional do Paranoa.

Ref. : EDITAL CARTA CONVITE N°  01/2020.

EC0 CLEAN CONTAINERS E CACAMBAS EIRELI - ME, pessoa juridica de
direito privado,  inscrita no CNPJ/MF  sob n°  21.579.850/0001-66, com sede na
Av  Bandeirantes  Qd.   126  Lt.   42  Jardim  Petrdpolis  Goiania  -  Goias.   CEP:
74.460-190  Fone:  (62)  3207-4878,  por    interm6dio  de  seu  represenlanle  legal
(procurador)     Sr.     JACQUES    AUGUSTO    TOKATJIAN    JUNIOR    CPF.
995.665.591-00     infra-assinado,     tempestivamente,     vein,     com     fulcro     na
alinea  "  a  ", do inciso I, do art.  109, da Lei n° 8666 / 93, a presenca de  Vossa
Excel6ncia , a tim de interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO,

Contra  a  decisao  dessa  digna  Comissao  de  Licitapao  que julgou  habilitada  a
licitante EDYTUDO CORERCIO DE FERRAGENS  E VARIEDADES  LTDA
sob   CNPJ.    10.214.272/0001-48.    apresentando   no   articulado   as   raz6es   de
sua irresignagao.



I - DOS FATOS SUBJACENTES

Ac ud indo          ao          chamamento          de s sa          Instituic ao          para          o
certame licitacional susografado,  a  recorrente  e  oritras  licitantes,  dele  vieram
participar.

Sucede que, apds a analise da Proposta apresentada peios iicitantes, a Comissao
de Licitapao culminou por julgar habilitada a empresa EDYTUDO COMERCIO
DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA, ao arrepio das normas editalicias.

11 - DAS RAZOES DA REFORMA

De  acordo  com  Edital  da licitagao  em  apreco,  estabelecido  ficou,  entre  outras
condig6es   de  participapao,  que  as  licitantes  deveriam  apresentar:  Apresentar
Folder do material apresentado na proposta

Supondo ter atendido tal exigencia. a proponente EDYTUDO CORERCIO DE
FERRAGENS E VARIEDADES LTDA, apresentou apenas a proposta com sua
descricao  nao apresentando a o Folder do material ofertado e  muito  memos a
marca do produto.

A  Comissao  de  Licitapao,  sem  maiores  considerap6es,  acabou  por  aceitar  a
Proposta.

Essa  atitude  e  manifestamente  ilegal,  a  medida  que,  conforme  edital  Carta
Convite N° 01/2020.  Anexo I -Projeto bdsico, faz mengao da apresentapao do
Folder na proposta julgando assim necessdrio para.

i   sabido   de   todos   que   a   prova   do   cumprimento   de   toda   e   qualquer
exigencia editalicia deve ocorrer na 6poca oportuna, nao podendo relegar-se para
o futuro a apresentaefro de documento que deveria integrar o envelope pertinente
a habilita9ao e proposta.



Ill - D0 PEDIDO

De sorte que, com fundamento nas raz6es precedentemente aduzidas, requer-se o
provimento do presente recurso, com efeito para que  seja anulada a decisao em
aprego,    na    parte    atacada    neste,    declarando-se    a    empresa    EDYTUDO
COMERCIO   DE   FERRAGENS   E  VARIEDADES   LTDA,   inabilitada  para
prosseguir no pleito.

Outrossim,   lastreada  nas  raz6es  recursais,  requer-se  que  essa  Comissao   de
Licitagao reconsidere sua decisao e, na hip6tese nao esperada disso nao ocorrer,
faea este subir, devidamente informado, a autoridade superior, em conformidade
com o  § 4°, do art.  109, da Lei n° 8666/93, observando-se ainda o disposto no §
3° do mesmo artigo.

Nestes Termos
P. Deferimento

Goiania, 21  de maio de 2020.

CPF.  995.665.591-00
Procurador
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