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Apresentação de recurso administrativo.

De : Contato <contato@okaconstrutora.com>
Assunto : Apresentação de recurso administrativo.

qui, 21 de out de 2021 12:56
1 anexo

Para : cpl@museu-goeldi.br, secop@museu-goeldi.br
Bom dia.
Prezados, viemos por meio deste, apresentar formalmente nosso recurso
administrativo referente a tomada de preços n° 01/2021, processo
administrativo n° 01205.000205/2021-94. Nada mais a tratar. Favor acusar
recebimento deste.
At.te
Lucas Sarmanho
Oka Construtora e Incoporadora Eireli
CNPJ: 36.821.978/0001-61
RECURSO ADMINISTRATIVO OKA.pdf
939 KB

Excelentíssimo Senhor (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL,
Humberto Jr. C. Queiroz

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021
Processo Administrativo nº. 01205.000205/2021-94

OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, já identificado nos autos do
procedimento licitatório em epígrafe, vem, através de seu representante legal, inconformado com
a r. decisão proferida por Vossa Senhoria, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO
com fulcro no art. 109, I, “a” da Lei 8.666/93, pugnando, desde já, pelo seu recebimento e
acolhimento, e após os trâmites legais, entendendo este autoridade exerça o juízo de retratação,
ou caso não seja este o entendimento, que sejam as razões devidamente encaminhadas à
autoridade superior, como de direito.

São os Termos em que,
Pede e Espera Deferimento.
Belém-Pa, 20 de outubro de 2021.
OCIANE
VASCONCELOS DE
ALENCAR:5920754
0282

Assinado de forma digital por OCIANE
VASCONCELOS DE ALENCAR:59207540282
Dados: 2021.10.20 18:33:27 -03'00'

OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
Recorrente

ENDEREÇO: AV. PERIMETRAL, Nº 1630 – 3º ANDAR – MARCO – BELÉM/PA – CEP: 66095-780

FONE: (91) 98544-4262

- E-mail: contato@okaconstrutora.com

CNPJ: 36.821.978/0001-61

DA TEMPESTIVIDADE

Nobre julgador, a decisão desafiada através do presente recurso foi publicada na Imprensa Oficial
do Estado em 15 de outubro de 2021, inaugurando o prazo no dia 18.10.2021 cujo quinquídio
fatal se dá no dia 22.10.21.
Prescreve a Lei das Licitações:
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;
Desta forma, confrontando a publicação da decisão com o protocolo deste recurso, o mesmo
merece conhecimento, ante a sua tempestividade e subscrita por parte com legitimidade para a
sua interposição.
DO MÉRITO
Impoluto Julgador, merece reforma a decisão da honrada Comissão Permanente de Licitação que
classificou as empresas CONDESA CONSTRUÇÕES LTDA, CIPÓ SERVIÇOS
ADMINISTRATIVO EIRELI, CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA, CORTÊS
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, J.F.C DE CORREA, vez que estas efetivamente descumpriram
o prescrito no edital, senão vejamos:
Então vejamos que as empresas citadas, em que pese ter descumprido a exigências do
Instrumento Convocatório, foram habilitadas.
No caso específico, destacamos somente a habilitação das empresas acima mencionadas segundo
o resultado de análise e julgamento de documentos de habilitação conforme pagina n° 1 a 4 da
ata de julgamento da análise de habilitação das empresas participantes, a CPL decidiu pela
habilitação das empresas CONDESA CONSTRUÇÕES LTDA, CIPÓ SERVIÇOS
ADMINISTRATIVO EIRELI, CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA, CORTÊS
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, J.F.C DE CORREA , por ter atendido ao exigido, no entanto
existem pontos que devem ser levados em consideração para que assim não haja uma habilitação
injusta.
Pugna pela reforma da decisão, senão vejamos:
1. Quanto a empresa CONDESA CONSTRUÇÕES LTDA: Deixou de apresentar o atestado
de vistoria ou declaração de dispensa de vistoria conforme solicitado no item 7.10 e 7.10.1
edital, ainda deixou de apresentar a declaração de que não utiliza mão de obra direta ou
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2.

3.

4.

5.

indireta de menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre conforme
solicita o item 7.11.1 dentro dos documentos de habilitação conforme dispõem o item
7.11 “Todos os licitantes, cadastros ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no
Envelope n° 01:”
Quanto a empresa CIPÓ SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EIRELI: Deixou de
apresentar o atestado de vistoria ou declaração de dispensa de vistoria conforme
solicitado no item 7.10 e 7.10.1 edital, ainda deixou de apresentar a declaração de que
não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre conforme solicita o item 7.11.1 dentro dos documentos de
habilitação conforme dispõem o item 7.11 “Todos os licitantes, cadastros ou não no
SICAF, deverão apresentar, ainda, no Envelope n° 01:”
Quanto a empresa CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA: Deixou de apresentar o
atestado de vistoria ou declaração de dispensa de vistoria conforme solicitado no item
7.10 e 7.10.1 edital, ainda deixou de apresentar a declaração de que não utiliza mão de
obra direta ou indireta de menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
conforme solicita o item 7.11.1 dentro dos documentos de habilitação conforme dispõem
o item 7.11 “Todos os licitantes, cadastros ou não no SICAF, deverão apresentar,
ainda, no Envelope n° 01:”
Quanto a empresa CORTÊS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS: deixou de apresentar
também declaração de que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre conforme solicita o item 7.11.1 dentro
dos documentos de habilitação conforme dispõem o item 7.11 “Todos os licitantes,
cadastros ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no Envelope n° 01:”
Quanto a empresa J.F.C DE CORREA: Apresentou sua certidão do CREA de PJ com
dados cadastrais desatualizados, onde apresenta seu capital social de R$ 160.000,00 e em
seu contrato social apresenta o capital de R$ 5.000.000,00, na mesma certidão acima
mencionada informa que “esta certidão perderá a validade, caso ocorra quaisquer
alterações posterior dos elementos cadastrais nela contidos” . Conforme segue citado a
seguir:
Contrato social informando o capital atual da empresa:
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Registro no CREAA de Pessoa Jurídica onde consta as informações desatualizadas,
constando o capital social de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais):
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A empresa também deixou de apresentar atestado de vistoria ou declaração de declínio de
visita técnica conforme solicita o item 7.10 e 7.10.1 solicitados no envelope n° 01
(habilitação), bem como deixou de apresentar também declaração de que não utiliza mão de
obra direta ou indireta de menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
conforme solicita o item 7.11.1 dentro dos documentos de habilitação conforme dispõem o
item 7.11 “Todos os licitantes, cadastros ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda,
no Envelope n° 01:”
Portanto solicitamos a inabilitação das empresas acima referida por não estarem em pleno
cumprimento com as exigências habilitatórias do instrumento convocatório.
Nobre julgador, diante dos itens citado anteriormente, é notório que as habilitações destas
empresas ferem o princípio da isonomia e da vinculação ao edital. Transgredi o princípio da
isonomia pois o exigido no instrumento convocatório foi solicitado a todos por tanto não deve
haver nenhum tipo de vantagem ou privilégio para nenhum participante. Contraria o princípio da
vinculação ao edital, pois, não é permitido a administração pública ignorar as exigências ali
contida, uma vez que cada condição feita ali é em razão da segurança da administração pública.
Em vista disso ressaltamos a nossa solicitação a esta douta comissão em inabilitar as empresas
citadas neste, uma vez que elas não cumprem com o imposto no instrumento convocatório deste
certame.
Desta forma, requer o recebimento do presente recurso, para reconhecer a improcedência das
alegações do nobre julgador, por ser esta expressão da mais lidima e salutar justiça.
São os Termos em que,
Pede e Espera Encaminhamento.
Belém-Pa, 20 de outubro de 2021.
OCIANE
VASCONCELOS DE
ALENCAR:5920754
0282
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