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canaa

Obras e Serviços Urbanos

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA ̂ OV AUTORIDADE SUPERIOR
COMPETENTE

município de FRANCISCO BELIRÀO - ESI ADO DO PARANÁ
PREGÃO PRESENCIAL N.° 077/2019
PROCESSO LICITATÓRIO: N.° 321/2019
OBJETO: Contratação de prestadora de serviços de mão de obra para execução de
serviços de limpeza geral e conservação, nas unidades básicas de saúde da
municipalidade.

GRA6IN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EIRELI, já qualificada
na licitação em epígrafe, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria,
interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, contra o ato que declarou
provisoriamente vencedora do certame a empresa MAV DA SILVA SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS ME, com fulcro no item 12.1 e seguintes do instrumento
convocatório, bem como no art. 4°, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, pelas razões de
fato e de direito a seguir descritas.

1. PRELIMINAR

A - Da Tempestividade

Na forma da lei e do item 12 do edital, é de 03 (três) dias úteis o
prazo para interposição das razões de recurso após registrado em ata a intenção de
recorrer, motivadamente. Vejamos o que dispõe o inciso XVIII, do art. 4, da Lei
10.520/2002:
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Art. 4° A fase externa do pregão será iniciada com a
convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer,
quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões
em igual número de dias, que começarão a correr do término
do prazo do recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata
dos autos, (grifamos)

A sessão ocorreu em 15/05/2019; foi aberto prazo para interposiçào
de recurso contra a habilitação da empresa declarada provisoriamente vencedora e
foi concedido o prazo de 02 dias para a arrematante apresentar sua planilha de
custos e proposta de formação de preços reajustado aos lances.

Assim, após o envio das planilhas reajustada, a Comissão de
Licitação e a Pregoeira procederam à análise dos documentos, e abriram prazo para
que as demais proponentes interpusessem suas razões de recurso contra a planilha
de custos reajustada ao lance apresentada pela empresa MAV.

Assim, o primeiro dia útil do prazo para interpor as razões de
recurso foi o dia 24/05/2019 (sexta-feira), o segundo dia útil foi o dia 27/05/2019
(segunda-feira) e o prazo final para apresentação das Razões de Recurso é dia
28/05/2019 (terça-feira), terceiro e último dia.

Portanto, requer-se seja recebido e processado, em razão do
princípio da legalidade, expresso no art. 3° da Lei 8666/93, posto que tempestivo.

II - Dos FATOS

Na data designada para a abertura da sessão pública, deu-se o
credenciamento das licitantes, e os envelopes contendo a proposta de preço das
proponentes foi aberto, classificando-se a de menor valor até as empresas que
tivessem apresentado até 10% do valor da proposta de menor valor.

Assim, procedeu-se à fase de lances, restando como arrematante a
empresa ora Recorrida. A Pregoeira concedeu-lhe o prazo de 02 dias úteis para que
apresentasse a planilha de formação de custos reajustada aos lances, o que fez
tempestivamente.

Página 2 de 9

■  Ray5n Snrial- fíRABIN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EIRELI EPP- CNPJ 08.058.682/001-24
Rua Largo São Vicente de Paulo, 1333,10° Andar, Sala 103, Centro, Toledo - PR

Fone: (045) 3378 1595 comcrciHÍgrahin^ihutmail.coni CEP 85.900-215






















