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IttÁttsr DE REcuRs O ADMINISTRATIVO

RECORRENTE: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS

HOSPITALARES EIRELI- ME, portodoro do CNPJ no l3.ló9.05ó/0001-ló,
representodo por seu procurodor conslituído, o Sro. ROGELIANA
SILVA ROCHA.

I - DA TEMPESTIIVDADE

Trolo-se de Recurso Adminislrotivo inierposto,
contro decisÕo que inobiliiou o Recorrente e hobilitou o empreso D

M C MESSIAS EIRELI - EPP.

Como o RecorrenÍe entregou seu recurso dentro
do prozo de 03 (três) dios, o portir do lovroturo do oto, prozo este
preconizodo no Edilol de PregÕo Presenciol n" 05612018 - PP é
TEMPESTIVA o peÇo recursol interposto. Assim, o Presidenle e os

membros desto ComissÕo CONHECE o recurso odministrolivo oro
opresentodo.

[ - DAS ATEGAÇÕES E PEDIDOS APRESENTADOS PEIA RECORRENTE

AlegoerequeroRecorrente
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME :

EQUIPAMED

lniciolmente ofirmo que opos à fose de oberturo e
clossificoÇÕo dos propostos iniciois e posteriormen e sessõo de

Í2$!Io-

JUTGAMENIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL

N" 05ó/2018 - PP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

PARA ATENDER O CENTRO ESPECILIATIZADO CASA DE SAÚDE DA
MUNtHER.
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lonces, o RecorrenÍe porticipou dos fose de lonces, inclusive
gonhondo em olguns itens, com o menor volor por item.

Afirmo que no fose de oberluro dos envelopes de
documenloçoo, foi questionodo o ousêncio do com Drovocõo de

odimplêncio expedido oelo Fundo Municiaolde Soúde de lloifubo-
PA.

Aduz que foi informodo pelo Pregoeiro, vio

mensogem eletrônico, sobre e como retiror o referido

compróvoçôo de odimplêncio, sendo informodo oindo que

momentos onles do certome o Recorrente poderio retiror

pessoolmente, no setor responsóvel no secretorio de SoÚde do
prefeituro Municipol de ltoitubo e posteriormenie dirigir-se poro

porticipoçÕo do cerlome.

Alegou oindo que ligou vórios vezes nos nÚmeros

(93) 3518-3172 e (93) 3518-7164, no intuilo de obter moiores

informoçôes o respeito do retirodo do documento de

comprovoÇÕo de odimplêncio, no logrondo êxito.

' Por fim ofirmo que o selor responsóvel por imprimir

o comprovoçÕo de odimplêncio, estovo fechodo em rozÕo do
jogo do seleçõo brosileiro no copo do Mundo, impossibilitondo o

Recorrente de solicitor o emissÕo de tol documento'

Por fim, o Recorrente requer:

o) Sejo julgodo procedente o recurso no seniido de
HABILITAR o Recorrente.

III. DA ANÁLISE DAS RAZÕES DO RECURSO:

Cumpre mencionor preliminormente que os

Írobolhos reolizodos por esto cPL sempre se poutorom nos princípios

que norleiom o Administroçõo PÚblico, ou sejo, LEGALIDADE'
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IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E ETICIÊNCIN,

refutondo veementemente os olegoções do Recorrenle.

Merece desÍoque, que o Aviso de LicitoçÕo
ocostodo os fl. ... dos outos, esto dotodo de .l2.06-2018, sendo
publicodo no Diório Oficiol do UniÕo e no Jornol AmozÔnio no

citodo doto (12.06.2018). Assim, o Recorrente teve oté o doto do
certome, que ocorreu em 22.06.2018 os 09:30, ou sejo,

oproximodomente 10 (dez) dios, poro providencior o emissÕo do
comprovonte de odimplêncio junlo oo Fundo Municipol de SoÚde

de lioitubo. Assim, enÍendemos que o Recorrenle deixou de ser

diligente, quonto o providêncios no emissÕo do comprovonte de
odimplêncio, principolmente pelo foto de ser sediodo foro do
Município de ltoilubo, ou melhor, estor sediodo em outro Estodo do
Federoçõo.

No mois, hó documento formol dondo
conhecimento oos servidores e munícipes quonlo oo expedienfe
nos setores do SEMSA - Secretorio Municipol de SoÚde, senÕo

vejomos:

"Em virtude do iogo do Seteçõo Brosileiro
neslo sexÍo -fei, o, dio 22106/2018, os 09h do
monhd, o expedienÍe nos seÍores desÍo
SecreÍorÍo, seró o porlir das l2h (meio dio),
exceÍo poro SERVIçOS DE URGENC,Á E

EMERGÊNC'A, (HM[ SAMU, PRONTO

ÁIEND'MENTO DE MIRITITUBA).

AíenciosomenÍe, lomox Prodo CusÍódio -
Secrefórío Municipol de §oÚde - Dec.
Municipol no 008 | 20 I 7."

Deste modo,
orguiçõo do oro Recorrente,
ComissÕo de PregÕo.

entendemos
devendo ser

ser impertinente o
indeferido por esto
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Sem rozõo à Recorrente.

Deslorte, concluímos que os rozÕes de recorrer
opresentodos nÕo se mostrom suficientes poro conduzirmos o
reformo do decisõo otocodo e que os declsÕes do ComissÕo de
Pregõo sempre se poutôrom no legolidode e em otendimento oos
princípios que norteiom o AdministroçÕo PÚblico.

IV - DA DECTSÃO

lsÍo posto, sem nodo mois o consideror,
conhecemos do recurso inierposlo poro NEGAR PROVIMENTO oo
pedido do Recorrente EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS

HOSPITALARES EIRELI - ME, no sentido de monler os decisÕes

guerreodos.

Por fim, encominhe-se o presente Recurso Ô

outoridode superior pelos meios cobíveis, poro decisôo, em

conformidode com o §4o do Artigo 109 do Lei n" 8.óóó193.

ba,27 de Junho de 2018.

Pregoeiro

,r(
( lê-- , f )., t>
Eronios éomes

Membro

t)
n*

Sinl

Membro
VO

I

NrlÀ

I

!


		2018-07-03T10:52:49-0300
	RONISON AGUIAR HOLANDA:98145584272




