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ES RECURSAIS

llmo. Sr. Pregoeiro de Pedra Azul, Minas Gerais.

A empresa WESTON LUAN OLIVEIRA SANTOS -ME, inscrita no CNPJ sob n° 32.481.523/0001-

93, neste ate representada pelo seu titufaT Weston Luan Oliveira Santos, ja qualificades nos autos
do Processo administrativo relativo ao Pregao Presencial em epigrafe desta Comuna, destinado a

ao registro de pregos para futuras contratae6es de servigos de transportes em caminh6es de

produtos agricolas, tendo manifestado, a tempo e mode, quando da sessao de abertura e
julgamento

das

propostas

e

documentaeao,

sua

inteneao

de

interpor

recurso,

vein,

respeitosamente, no prazo legal, efetivamente interp6-lo ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, atraves

de V. S., confome djtame da Lei Federal 8.666/93, aplicaveJ subisidariamente a Lei 10.520/2002,

com suas

RAZOES RECURSAIS, pelo que requer sua juntada aos autos respectivos e, na

hip6tese de V. S. haver par hem manter a decisao verga§tada, sejam os autos remetidos a
autoridade admjnistrativa superior, para que do reourso conlie9a e decida.
RAZOES RECuRSAIS
Senhor Pregoeiro,

Senhor Prefeito Munidpal.
Trata-se de prooedimento licitat6rio cujo edital, com clareza absoluta, declina o objeto e a

condie6es de habilitaeao, dentre estas que a licitante possua, por evidente. CNAE - Cadastro

Nacional de Atividades Empresariajs compativel com o objeto da licita9ao, assim como exige que,
quando da formulaeao da proposta, indique-se a marca do objeto, que, no caso, ha de ser
entendida como a marca do veiculo a ser utilizado na prestapao dos servieos.
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0cone que, conforms se depreende da documentaeao trazida pelas Recorridas, que foram
declaradas vencedoras e habilitadas ao certame, nao cumpriram, quaisquer delas, nenhuma

daqu elas cord ie6es.
0 Art. 41 da Lei 8.666/93, que aplica-se subsidiariamente aos Preg6es discip"nados pela Lei

10.520/2002, e absolutamente claro ao dispor que "a AdrrminAstracfro nao oode cdsou~ as
normas e condic6es do edi&al. ao clual se acha estritamente vinculada".
Nesse diapasao, quando as licitantes Recorridas nao possuem inscrigao no CNAE, que lhes permita a

atividade

empresarjal de locaeao de veiculos COM CONDUTORES. como expressamente consta da

exigencia contida no Edital, nao poderiam ser admitidas ao certame, ou sqja, nao podoriam ser, conro

a foram inad`rertidamonte pela Sr. Pregoeiro, que, inclusive, se fizera acompanhar dos membros da
Comissao do Licita§aes, habilitadae a contratar com a administragao d® Pedra AZLil, no ambito do

presente processo li citat6rio.
Da mesma forma, coma a administraeao NAO PODE descumprir as normas e condig6es do Edjtal, tamb6m
nao poderia admitir sequer examinar, muito menos classificar, as propostas formuladas pelas licitantes

Recorridas, de vez que exige o Edital que, ne proposta conste a marca, e as propostas trazidas pelas
Recorridas nao indicaram as marcas dos veioulos que pretendem utilizar quando da prestagao dos servigc>s.

Destarte, pugna pela retratagao quanto a decisao vergastada, ou, havendo por bern o sr.
Pregoeiro, mante-la, seja a recurso encaminhado a autoridade superior, qual seja, o Sr. Prefeito

Municipal, para que decida, pugnando-se a esta. desde logo, pelo seu provimento, para fins de

DEscLAsslFicAR As pROpOsTAs, AssiM COMO INABiLiTAR As REcORRiDAs Ai\iTonio
DOS SAl\lTOS MOURA JUNlloR e ADENILro ROCHA, ao certame.
Macarani, Ba, para Pedra Azul, MG, 22 de julho de 2022.
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