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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESC/PA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021
Abertura da Sessão:17/08/2021
Resolução do Conselho Nacional do Sesc n° 1.252, de 6 de junho de 2012 

LL VIDROS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda sob o nº. 28.354.696/0001-73, com sede na Av. Dr Edelzio Vieira de melo, nº 2102, Pereira Lobo, Aracaju/SE, neste
ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. Lucas Bomfim Santos, brasileiro, solteiro, portador do Registro Geral nº.
35407590, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o
nº. 038.875.715-92, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, apresentar RAZÕES DO RECURSO contra a
equivocada decisão proferida por essa respeitável Comissão de Licitação que a julgou como habilitada a empresa RODRIGO
ROCHA TAVARES DA SILVA no presente certame:

1-OBJETO DO RECURSO
O presente recurso tem por objetivo reverter a decisão da Comissão Permanente de Licitações do SESC/PA, que a julgou como
Habilitada a empresa RODRIGO ROCHA TAVARES DA SILVA no presente certame. Como será demonstrado a seguir, a referida
decisão merece ser reformada.

2- Tempestividade
A priori, cumpre esclarecer questão relativa à tempestividade do presente Recurso Administrativo. Consoante, Resolução do
Conselho Nacional do Sesc n° 1.252, de 6 de junho de 2012 “qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis”.

Assim, sendo a data final para apresentação de Recurso ser 27/08/2021, fica portanto, tempestivo o presente recurso.
3-Dos fatos e considerações jurídicas:
Inicialmente vale salientar que o SESC/PA está regulamentado pela Resolução do Conselho Nacional do Sesc n° 1.252, de 6 de
junho de 2012 e pelo presente instrumento convocatório
As licitações regidas por esta Resolução serão condicionadas aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes
são correlatos.
Primeiramente cabe ressaltar sobre o instituto da legitimidade. Não poderia o pregoeiro habilitar a empresa RODRIGO ROCHA
TAVARES DA SILVA sem ter a mesma demonstrado documentos que legitimem sua legalidade. De outra forma, e de maneira
ainda mais grave não poderia o pregoeiro materializar declaração outrora não apresentada pela RODRIGO ROCHA TAVARES DA
SILVA e nem oportunizar a apresentação desses(novos) documentos, por, justamente respeitar o principio da legalidade,
isonomia e vinculação ao edital.
A empresa RODRIGO ROCHA TAVARES DA SILVA deixou de apresentar diversos documentos vinculados ao edital e Resolução do
Conselho Nacional do Sesc n° 1.252 e instrumento convocatório
A resolução do conselho 1.252 no Art. 12 estabelece como documentos de relativo a documentos de habilitação jurídica
a) - cédula de identidade;
b) - registro comercial, no caso de empresa individual;
c)- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
Onde a empresa Declarada Vencedora não apresentou nos seus autos a cédula de identidade de nenhum dos sócios e
apresentou um documento novo fora do período de validade ou dos seus procurador(ar) e o edital e a resolução 1.252
extremamente claro e que está embasado 
A não apresentação do documento da Cédula de identidade e dos atestados te capacitação técnica deveriam ter inabilitado a
empresa imediatamente
O item 7.2 do edital diz “Os documentos/comprovações que não estejam contemplados no SICAF, vencidos e/ou irregulares, ou
não entregues no momento de cadastro de proposta deverão ser remetidos por meio da opção “enviar anexo” do sistema
Comprasnet, no mesmo prazo estipulado no subitem 6.1. não serão considerados os documentos enviados por e-mail.”
O item 6.1 do edital diz: “A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcado para recebimento
das propostas, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento dessa documentação.”
Então os documentos de cédula de identidade e os documentos de capacitação técnica deveriam ter sido enviado até a abertura
da sessão que pelo instrumento convocatório está marcado para o dia 17/08/2021
O pregoeiro ainda solicita: “
Pregoeiro 24/08/2021 10:33:50 Para RODRIGO ROCHA TAVARES DA SILVA 73089990172 - Solicitamos no prazo de 30 (trinta)
minutos o envio dos certificados correspondentes aos declarados no SICAF.
“ sendo que esses documentos não foram anexados no dia 17/08/2021 , após isso o licitante enviou o anexo com vários
documentos de habilitação novos , sendo que o mesmo não tinha apresentado até o dia 17/08/2021 conforme o item 7.2 e 6.1
do instrumento convocatório sendo assim o mesmo deverá ser inabilitado , além de ter apresentado documentos novos fora do
prazo previsto no edital também o mesmo não apresentou o documento de identidade conforme o que está estabelecido na
resolução do conselho 1.252 devido a isso o licitante deverá ser inabilitado.
Sendo assim qualquer documento novo , vencido ou irregular antes do dia da abertura do pregão deverá ser desconsiderado e
com isso o licitante deverá ser inabilitado , isso servindo tanto para empresa RODRIGO ROCHA TAVARES DA SILVA tanto para
os demais licitantes

Solicitação
Assim é que se REQUER a essa respeitável Comissão de Licitação que se digne de rever e reformar a decisão exarada, mais
precisamente que julgou como habilitada a empresa RODRIGO ROCHA TAVARES DA SILVA , seja desabilitada sendo que
descumpriu dita licitante absolutamente todas as exigências reguladas no referido instrumento convocatório e resolução
Resolução do Conselho Nacional do Sesc n° 1.252, de 6 de junho de 2012. 

Não sendo acatado o pedido acima formulado, REQUER que se digne V. Exa. de fazer remessa do presente recurso à autoridade
que lhe for imediatamente superior, a fim de que a mesma o aprecie, como de direito.

Mediantes os fatos, solicito inabilitação da empresa declarada vencedora 
Nestes Termos Pede Deferimento 
Aracaju/SE , 26/08/2021
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LL VIDROS EIRELI
Lucas Bomfim Santos
Sócio Administrador

 Fechar


