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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO DE RECURSO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 10/2018

Trata de recurso administrativo interposto tempestivamente pela empresa
DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI-EPP contra a habilitação da empresa COLORCOPY
GRÁFICA RÁPIDA E IMPRESSÃO DIGITAL EIRELl no âmbito do pregão 10/2018 cujo objeto é
o registro de preços para eventual para contratação de empresa para prestação de serviços de
reprografia e impressão de documentos e material didático.

Verificada a tempestividade do ato impugnativo apresentado foi requerido a
manifestação da equipe de apoio sobre as questões que motivaram a insatisfação da empresa DECK
GRÁFICA E EDITORA EIRELl-EPP e que auxiliaram na decisão do presente recurso.

BREVE RESUMO DAS RAZOES RECURSAIS

Insurge a empresa DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI-EPP em razão da
habilitação COLORCOPY GRÁFICA RÁPIDA E IMPRESSÃO DIGITAL EIRELl no âmbito do
pregão 10/2018 em razão da sede da empresa vencedora estar localizada em Avenida Marechal
Floriano Peixoto, n° 607, loja 01, bairro Tirol, cidade de Natal/RN, CEP 59.020-500, distante
aproximadamente 200 quilômetros da Universidade Federal da Paraíba.

Teme, em suas razões, pela possibilidade de inexecução do serviço pela
empresa COLORCOPY GRÁFICA RÁPIDA E IMPRESSÃO DIGITAL EIRELl.

Alega que: 1. Ocorre que, em literal afronta ao que dispõe o Edital, a empresa
Colorcopy Gráfica Rápida e Impressão Digital EIRELl faz declarações inusitadas que fogem da
lógica racional da possibilidade de fornecer o objeto do certame de forma célere, e que caso estas
sejam acatadas contradiz os princípios licitatórios que regem as contratações públicas', 2. Afirmar
que devido ao fato do representante legal da empresa residir próximo ao CAMPUSI da UFPB garante
que os serviços solicitados serão prestados em tempo hábil ao setor demandante é insensato, dado
que o arrematante não será comunicado com antecedência que o material será solicitado, podendo
assim, no momento de tal solicitação não estar em sua residência. Desta forma, teria que fazer o
percurso acima descrito 03 (três) vezes. Para tal conclusão, consideremos o exemplo em que o órgão
.solicitante requisite o material no início da tarde para receber o mesmo no prazo máximo de 04hs.
Suponha-se que o representante legal tenha uma rotina com horários e responsabilidades a cumprir
na sede da empresa Colorcopy, e que desta forma, .seria tão provável durante o momento de a
.solicitação estar na empresa e não na sua residência. Como então poderia o mesmo disponibilizar-.se
para ir até o Campus I da UFPB. retirar o material e concluir todo o processo necessário para
executar os serviços, incluindo a entrega, dentro do tempo estabelecido? 3. Suponha-se ainda que a
Ata de Registro de Preços .seja finalmente assinada pela arrematante. Cabe-se questionar como .será
possível cumprir adequadamente as atribuições necessárias para o fornecimento dos serviços até o












