
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

Pregão nº 152022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019) 

 

N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME, CNPJ-MF № 20.915.722/0001-83, sediada 

à Rua Neo Alves Martins, 2035, ZONA 1, MARINGÁ, PARANÁ, CEP 87013-060, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr.(a) MARCELO FAGUNDES, portador da Carteira de Identidade n.º 

22.539.707-9 e do CPF nº166.856.298-78, vem mui respeitosamente a presença deste 

respeitável órgão julgador, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, pelos fatos e motivos a 

seguir expostos. 

Respeitosamente inteiramos que essa empresa tem finalidade de resolver no âmbito 

administrativo, quaisquer questões referentes a esse recurso, não tendo em momento algum a 

intenção de prejudicar a administração pública, nem trazer prejuízos ao bom andamento do 

certame, contamos com vossa imparcialidade. 

Síntese dos Fatos 

A empresa foi desclassificada por não conter na proposta de preço prazo de entrega e modelo 

destinado aos participantes. 

 

8.23 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

11 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO 

11.9 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta, 

item a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a 

PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, o 

pregoeiro fará uso de a ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar o 

documento utilizando o link “ANEXAR” disponível apenas para o licitante/vencedor. 

11.10 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 03 (três)horas, sob 

pena de inabilitação. 

11.11 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 03 (três) horas 

de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 13h, contados da convocação. 

 

 

 

DO PEDIDO: 

O recebimento do presente RECURSO ADMINISTRATIVO, para que seja julgado procedente, com 

isso a recolocação da Requerente como arrematante do item. 

No preenchimento da proposta foi enviado Declaro que estou ciente e concordo com as 

condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos 

de habilitação definidos no edital; desta forma se isenta do item 7.10 prazo de entrega pois 

concorda com os requisitos do edital, o envio da proposta comercial aPrefeitura disponibilizou 

um modelo e nem se quer foi solicitado para o envio da proposta. 

 

MARCELO FAGUNDES 

RG. 22.539.707-9 
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