
 

 

 

A SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA FIEP  

 

 

 Ref: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº2.0077/2019 

 

 

FABRICA DAS CÓPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ de n.  07.973.218/0001-71 , com sede na rua   Roberto 

Bernert   , N°15,  bairro CIC  , CEP 81.280-370 Curitiba, Pr : , vem respeitosamente, 

tendo por supedâneo o art. 109, I, "a" da Lei 8.666/93 e demais pertinentes, realizar: 

RECURSO EM FACE DE INABILITAÇÃO Momento no qual se insurge em face da 

decisão que inabilitou a Recorrente, em 12 de junho de 2019, conforme Ata da Sessão 

Pública de Continuidade de EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº2.0077/2019. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL 

 Primeiramente, analisamos a tempestividade do Recurso, sobre o que não paira 

dúvida, pois a sessão pública para recebimento dos documentos de habilitação e 

propostas foi designada para o dia 12 de junho de 2019, às 09:30 horas, tendo sido, 

portanto, nesse momento do certame em que a Empresa Recorrente foi considerada 

inabilitada 

 

2. DAS RAZOES JURÍDICAS DO RECURSO  

 Tendo em vista a inexigibilidade da Licença Ambiental pela legislação atinente a 

mesma, protocolamos anexo a nossos  documentos o Manual de Licenciamento 

Ambiental emitido pelo SEBRAE, onde se encontra o rol taxativo de exigibilidade 

elencado.  Cientificados por vossas senhorias que ainda assim seria suficiente nos 

dirigimos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba solicitando uma 

declaração formal de inexigibilidade, conforme demonstramos  no anexo a 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL definitivo já 



devidamente emitida na data de 18/06/2019 pela Prefeitura Municipal de Ctba 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente . 

Diante do exposto e por nos encontramos em tempestividade pedimos respeitosamente 

a essa comissão que aguarde o prazo do protocolo em epígrafe para que possamos 

prestar nossos serviços. 

 

3. DO REQUERIMENTO FINAL  

Portanto, requer-se que a Comissão de Licitação proceda ao recebimento desta 

Impugnação ao Edital, deferindo o seguinte pleito: reformar a decisão administrativa, 

para fins de ser considerada habilitada a empresa FABRICA DAS CÓPIAS SERVIÇOS 

DE REPROGRAFIA LTDA. 

Termos em que pede e espera deferimento. 

Curitiba 05 de julho de 2019 

 

 

 

___________________ 

Fabrica das Cópias Serviços de Reprografia Ltda. 

Elcio Gunha 

CPF:496.595.709-10 
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