
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

RECURSO : 

ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 074/2017
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
Nº: 005/2017 

MACKLEYN INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 09.382.839/0001-06 sediada a Rua Presidente Joao Pessoa 645- Centro – Campina 
Grande, - PB , vem, com a máxima vênia, à presença de Vossa Senhoria, com arrimo no artigo 109, 
inciso I, “b”, da Lei nº 8666/93 interpor:

RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO

contra a decisão desta d. Comissão de Licitação que, data vênia, equivocadamente, inabilitou a 
empresa recorrente e, por conseguinte, determinou fracassado o certame em destaque, pelos fatos e 
fundamentos a seguir expostos.

1. A recorrente tomou conhecimento do Edital do Pregão Eletrônico N.º 05/2017, “a contratação de 
empresa para fornecimento e instalação de revestimento vinílico, bem como regularização do piso 
elevado ¨. 

2. A empresa recorrente foi inabilitada sob o seguinte fundamento: A MACKLEYN INDUSTRIA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA, Não apresentou 
a Abertura e Fechamento Livro Fiscal. Bem como a certidão de falecencia e concordata não contempla 
os processos eletrônicos do tribunal.

3. Vejamos o que diz o Edital : 11.3.4.2 - Observação: Conforme o § 6º do artigo 176 da Lei 6.404/76, 
a companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais) não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa 
(Redação dada pela Lei nº 11.638, de 2007). 

4. Vejamos o que diz o Edital : 11.3.4.3 - Certidão Negativa de falência e recuperação judicial, emitida 
pelo Cartório distribuidor da sede do licitante, com data de expedição inferior a 90 (noventa) dias, da 
data de apresentação dos Documentos de Habilitação e das Propostas, caso no documento não conste 
o prazo de validade.

5. Ou seja, a MACKLEYN INDUSTRIA COMERCIO E SEVICOS Cumpriu sim todos os documentos 
solicitados para sua habiliatacao, bem como no que diz ao item 11.3.4.2 – Pois se tratamos de uma 
MICRO EMPRESA, e não temos a necessidade de realizar o fluxo de caixa solicitado, onde foi enviado o 
balanço social dentro do prazo e registrado como solicita o edital para empresas ME ou EPP. Ou seja 
pela questão do cumprimento quanto a certidão negativa de falência e concordata, pois e a mesma 
solicitada em EDITAL. Emitida pelo cartório distribuidor, bem como com sua validade em dia. Ou até 
mesmo como no que tange ao próprio Edital que diz o seguinte 
*¨ Documentos obtidos por meio de acesso à Internet poderão ser apresentados em impressos, 
devendo o PREGOEIRO verificar sua autenticidade e validade na página da website do órgão emissor. 
Ocorrendo discrepância entre a consulta efetuada e os documentos apresentados, prevalecerá a 
consulta.*¨ Onde o Sr. Pregoeiro no caso de duvidas poderá diligenciar e suprimir quaisquer duvidas a 
respeito.

6. Portanto, a empresa MACKLEYN INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, atendeu a todos os itens 
solicitados em edital, sejam fiscal, trabalhistas ou de habilitação. Inclusive com vasta e amplo 
conhecimento na área de CPD e Piso Elevado. 

7. Por estas razões, verifica-se, a empresa MACKLEYN, é HABILITADA a execução dos serviços 
licitados, sendo cumpridora de todos os seus deveres e afazeres a 35 anos no estado da Paraiba. 

A Mackleyn Industria Comercio e Servicos LTDA requer a primeiramente, o recebimento do presente 
recurso, eis que satisfaz todos os requisitos de admissibilidade e, posteriormente, que esta d. 
Comissão de Licitação se digne de:
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Pedimos, dar total provimento ao recurso interposto, sendo assim a MACKLEYN IND. COM. E SERV. 
LTDA. Habilitada a fornecer e prestar os serviços ora pleiteados. 

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campina Grande – PB, 07 de agosto de 2017.

Antonio Costa Gomes
Socio Majoritario

Fechar
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