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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC – DEPARTAMENTO REGIONAL NO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 26/2021

A empresa T CASTER DE SOUZA EIRELI CNPJ 14.202.717/0001-20 estabelecida na Rua Rio de Juruá, número 2, Bairro Centro
Cidade de Iranduba estado do Amazonas, devidamente inscrita no pregão acima mencionado, vem mui respeitosamente no
prazo legal e na forma do Artigo 109 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.
Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
Apresentar RECURSO contra a decisão dessa comissão a qual DECLAROU VENCEDORA a empresa SPLIT SERVICE
REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 11.048.879/0001-68

DOS FATOS
Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002
Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.
Art. 9º Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

INTENÇÃO DE RECURSO
Manifestamos nossa intenção de recurso contra a decisão dessa douta comissão em habilitar a empresa SPLIT SERVICE
REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 11.048.879/0001-68 por descumprir o item 10 JULGAMENTO E ENVIO DA
PROPOSTA do referido edital. 
10.5 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela
ou à totalidade de remuneração. 
10.6. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente
inexequíveis. 
10.6.1. Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, com base na realidade do mercado, deverá estabelecer prazo para
que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
Para reforçar nosso RECURSO citamos Artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993

Art. 48. Serão desclassificadas:
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos
são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de
menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

DO PEDIDO
Dessa forma solicitamos de Vossa Senhoria que seja INABILITADA a empresa SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E
SERVICOS LTDA CNPJ 11.048.879/0001-68 pela prática de preços inexeqüiveis com a oferta de R$ 9.900,00 pelo prazo de 12
meses com valor mensal de R$ 825,00 para o pagamento dos serviços de manutenção de aparelhos de ar-condicionado de
diferentes capacidades o que torna inviável o atendimento desses serviços.

Iranduba, 02 de Junho de 2021
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