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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR PREGOEIRO DO NÚCLEO DE LICITAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO CREFITO-7

Pregão Eletrônico n. 05/2021
Processo Administrativo nº 2176721/2021

OST – ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.
03.560.789/0001-23, estabelecida na Rua Alceu Amoroso Lima, 65, Edf. Empresarial Niemeyer, sala 702 e 703,
Caminho das Árvores, CEP 41.820-770, Salvador - Bahia, com fulcro nas Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02, vem,
interpor RECURSO ADMINISTRATIVO em face da declaração de vencedor da atual Empresa, aduzidos:

I – DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO, DO EFEITO SUSPENSIVO E DO CABIMENTO.

Considerando que o art. 109, I, da Lei n. 8.666/93 dispõe sobre a interposição de recurso no prazo de 5 (cinco)
dias úteis a contar da intimação do ato. Considerado, ainda, que o edital dispõe no item 11.2.3 que o prazo para
interposição de recurso é de 03 (três) dias a contar a partir do momento em que o pregoeiro aceita a intenção de
recurso. 

Considerando que o prazo se encerra às 23:59 dia 30/07/2021, com efeito, a Recorrente observa o prazo legal
preceituado, sendo tempestivo o presente Recurso. 

No tocante ao efeito suspensivo, denota que o art. 109, §2⁰, da Lei 9.784/99 (que regula o processo administrativo
federal) recepciona a possibilidade do recurso em apreço adquirir efeito suspensivo para sobrestar o ato
administrativo. De igual modo, o art. 109, §2⁰, da Lei 8.666/93, preconiza o mesmo entendimento. 

Ademais, se o caráter suspensivo do recurso não for convalidado pela administração, esvaziaremos o sentido
constitucional do art. 5°, inciso LV, da CF/88, pois tornará o recurso em questão imprestável, extirpando o
comando segundo o qual os litigantes em processo judicial ou administrativos têm prerrogativas asseguradas de
ampla defesa e contraditório.

II – BREVE RESUMO DOS FATOS EXPONDO A INADEQUAÇÃO DO PROCEDER DO PREGOEIRO

Trata-se de certame licitatório na modalidade pregão eletrônico n. 05/2021 (tipo menor preço por item), visando a
escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de Empresa para a prestação de serviços continuados de
Limpeza e Conservação, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem fornecimento de material, cujos
profissionais desempenharão suas atividades profissionais na SEDE E SUBSEDE do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região – CREFITO-7

I – DAS RAZÕES DA RECORRENTE

a) Descumprimento do parágrafo 8.3, do Anexo I (Termo de referência) onde explana claramente, conforme
abaixo:

8.3 Conforme Cláusula Quadragésima Nona da Convenção Coletiva de Trabalho
SEAC/BA e SINDILIMP-BA 2019/2020, as empresas deverão praticar nas suas
Planilhas de Formação de Preços, percentual mínimo de Encargos Sociais e
Trabalhistas de 83,49% (oitenta e três vírgula quarenta e nove por cento).

A Empresa FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI CNPJ 07.030.372/0001-00, apresentou planilha de
composição com Encargos sociais de 70,75%, o que estaria em desacordo com o item citado acima. Visto isso de
forma breve e sucinta pedimos desclassificação da mesma e chamamento da subsequente.

Sendo assim, passa a explanar as razões de fato e de direito que tornam o ato de declaração de vencedor
completamente maculado. 
Sem mais,

Termos em que, pede deferimento.

Salvador (BA), 30 de julho de 2021.
 Fechar


