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APRESENTAÇÃO DE RECURSOS REFERENTES AO EDITAL 006/2016
Processo: 006/2016
Interessado: Comissão de Licitação
Assunto: PROTOCOLO DE RECURSOS APRESENTADOS JUNTO AO EDITAL 006/2016
Conforme prerrogativas legais, explícitas na Legislação em vigor conforme trata a Lei n.º
8.666/93, e em conformidade com as Leis Federais nº 8.078 de 11 de setembro de 1990,nº 8.883
de 08 de junho de 1994, nº 9.648 de 27 de maio de 1998 e, pelo Decreto nº 7.983, de 08 de abril
de 2013, pela Lei Complementarº 123 , de 14 de dezembro de 2006 e demais normas pertinentes,
consoante as condições estatuídas no instumento licitatório e em seus anexos, constantes do
processo n.º 006/2016. A Comissão Permanente de Licitação vem através deste apresentar as
solicitações de recurso protocoladas em período hábil, conforme seguem:
1. MEDIEVAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – Apresenta recurso referente a
decisão da Comissão Permanente de Licitação em razão da inabilitação da licitante
alegando o não cumprimento as exigências do Edital. Apresenta argumentos referentes a
necessidade de apresentação de documentos comprobatórios referentes a capacidade
técnica, com similaridade ao objeto da Licitação. Solicita a reconsideração da decisão de
inabilitação da licitante.
2. RAMSES ENGENHARIA LTDA - Apresenta recurso referente a decisão da Comissão
Permanente de Licitação em razão da inabilitação da licitante alegando o não
cumprimento as exigências do Edital. Apresenta argumentos referentes a necessidade de
apresentação de documentos comprobatórios referentes a capacidade técnica, com
similaridade ao objeto da Licitação. Solicita o recebimento, conhecimento e provação do
recurso apresentado para declarar a licitante como habilitada.
Dentro de tal apresentação a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, vem por meio
deste comunicar que fará a análise dos recursos protocolodados, dando como prazo 5 dias úteis
para resposta aos mesmos, prazo que se finda no dia 07 de outubro de 2016. Portanto ficando
ainda em suspenso a fase de abertura de propostas, a ser empregada em tempo correto,
conforme prerrogativas da Lei, sendo publicado na página eletrônica desta entidade
(www.crefpr.org.br/editais), toda e qualquer informação sobre os procedimentos. Como
prerrogativa da Lei todo o processo licitatório encontra-se à disposição na sede deste conselho.
Os recursos devidamente protocolados seguem anexo a este.
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