
~ GRAMAQUINASfl•I 
-=- ½zz:z)ttf.1-Si# X a.$1 --

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Convite Nº 009/2018 

Objeto: Aquisição de Ferramentas 

RECORRENTE: L C R CORREA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

A manifestação e motivação da intenção em recorrer, fo i reg istrada pela recorrente a 
sessão iniciada às 1 Oh do dia 1 O de maio de 2018 e suspensa no dia 1 O de maio de 
2018 aproximadamente as 11 h. 

L C R CORREA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ sob o nº17.399.483/0001-41 ,com sede na Rua Francisco 
Magalhaes, nº 1997, Pirapora, Castanhal-Pa, fone 3711-0449, por seu 
representante legal infra assinado, tempestivamente vem .com fulcro na alínea "a" do 

inciso I, do Art. 109, da Lei nº 8666/93, à presença de Vossa Excelência, a fim de 
interpor. 
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1- DOS FATOS SUBJACENTES 

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitatório susografado, a 
recorrente veio dele participar com a mais estrita observância das exigência 
editalícias. 

No entanto a Douta Comissão de Licitação Julgou a empresa participante 
Recorrenteinabilitada após análise da equipe de apoio do envelope nº01 , constatou 
que o documento Cartão CNPJ não constava dentro do envelope. 

Ocorre que, essa decisão não se mostra consentânea com a normas legais aplicáveis 
à espécie, como adiante ficará demonstrado. 

II- RAZÕES DA REFORMA 

A Comissão de Licitação ao considerar a participante L C R CORREA COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI-ME, inabilitadasob o argumento acima enunciado, incorreu na 
prática de ato manifestamente ilegal. 

Em preliminar,a Comissão verificou a documentação de credenciamento e 
posteriormente o envelope da Habilitação da Empresa L C R CORREA COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI - ME, assim como das outras Empresas participantes, e constatou 
que não havia o cartão cnpj dentro do envelope da recorrente,assim por meio de seu 
representante, manifestou motivadamente intenção de interpor recurso. 

( .... ) 
"4.2- Documentos relativos à Regularidade Jurídica: 
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e última alteração em vigor, 

devidamente registrados, não sendo necessária a apresentação de todas as 
alterações havidas; 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ), pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
licitado; " 
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( . ... ) 

No Edital pede-se PROVA DE INSCRIÇÃO no Cadastro Nacional de 
Pessoas Juridicas (CNPJ), a empresa recorrente com todo respeito a esta 
honrosa comissão, afirma que cumpre plenamente todos os requ isitos de 
habilitação, pois para sua "PROVA DE INSCRIÇÃO" há em seu envelope de 
Habilitação um documento que comprove a tal inscrição e com ramo de 
atividade pertinente e compatível ao objeto licitado,este documento é o 
Requerimento do Empresário registrado pela JUCEPA, neste documento 
dispõe de todas informações exigidas no item 4.2-b deste edital. E se tratando 
de uma modalidade licitatória, chamada Convite, seria excesso de formalidade 
manter a recorrente inabilitada logo ela tenha comprovado sua inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas 

III- DO PEDIDO 

Na estreita do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso , com 
efeito para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada , como de 
rigor, habilita-se a participante L C R CORREA COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI-ME da licitação acima citada. 
Outrossim, lastreada nas razões recursais , requer-se que a Comissão de 
Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não 
ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em 
conformidade com o § 4, do Art.109 da Lei nº 8666/93. 

Nesses Termos; 
P. Deferimento 

Castanhal 14 de maio de 2018 
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Comissão Central de Licitação 
Sistema FIEPA 

CERTIFICAÇÃO 

Sistema 

FIEPA _ 
Uma m,c,ativa da Indústria Paraense 

Belém, 14 de maio de 2018 

A Comissão Central de Licitação do Sistema Fiepa -

COCELI, nos autos do processo licitatório de n2 009/20178, modalidade Convite , cujo 

objeto é Aquisição de FERRAMENTAS para atender aos Serviços de Manutenção das 

unidades SESI, conforme o edital e Anexo 1, requisitado pelo SESI/DR/PA, que teve sua 

abertura em 10 de maio do ano de 2018, CERTIFICA, que a empresa LCR CORREA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, CNPJ: 17.399.483/0001-41, apresenta recurso, 

tempestivamente, conforme Item 8 subitem 8.1 do Instrumento Convocatório. 

FIEPA 
Federação dos 
Indústrias do 
Estada do Pará 

N~~e 
Coordenador e Pregoeiro da COCELI do Sistema FIEPA 

SES/ 
Serviço Social 
da Indústria 

SENA/ 
Serviço Nacional 
de Aprendizagem 

Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

(91) 4009-4940 

neilton@sesipa.org.br 

www.fiepa.org.br 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
Te/.: (91) 4009-4900 
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