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RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2021 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2021 

 

A EMPRESA TOMAZELLI SERVIÇOS EIRELI - GRUPOIBR, 

estabelecida em Porto Velho, inscrita no CNPJ/MF 02.989.079/0001-50, vem por 

intermédio de seu representante legal vem apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO. 

 

1. DOS FATOS  

Após a análise dos documentos de habilitação a empresa foi desclassificado pelos 

seguintes fundamentos: 

 

 No entanto, por mais que a informação dos índices financeiros sejam satisfatórios, 

e tendo em vista desobrigação da empresa em registrar o balanço na junta comercial, 

entendemos que cabe essa comissão diligenciar juntamente a RECEITA FEDERAL, afim 

se comprovar as condições financeiras satisfatórias da empresa, portanto o simples fato 

de a empresa não ter entregue os termos de abertura e encerramento, entende-se como 

análise a simples demonstração dos índices, bem como em toda e qualquer demonstração 

de capacidade financeira, mesmo porque, a falta dos termos não altera os valores dos 

índices.  

 Porém, por mais que conste de forma genérica, em caso de uma eventual 

diligência, poderá ser verificado e sanado, ao nosso ver a desclassificação passa a ser 

considerada um excesso de formalismo. 
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DO PEDIDO 

 

 Diante de todo o exposto requer:  

 

a) Seja conhecida e julgada procedente o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, 

devido à observância dos princípios da legalidade, publicidade, isonomia e da vinculação 

ao instrumento convocatório, violação expressa a preceito constitucional; e demais; 

b) Seja RETIFICADA A HABILITAÇÃO da empresa TOMAZELLI SERVIÇOS 

EIRELI, julgando procedente a RECURSO ADMINISTRATIVO de acordo com as 

legislações pertinentes à matéria. 

c) Requer a HABILITAÇÃO da empresa TOMAZELLI SERVIÇOS EIRELI, como 

forma de justiça, tendo em vista que a empresa atendeu a todas a exigências do certame.  

d) Requer diligência diligenciar juntamente a RECEITA FEDERAL, afim se 

comprovar as condições financeiras satisfatórias da empresa, e então satisfazer a 

exigência edilícia.  

f) Que, qualquer decisão proferida seja fornecida as fundamentações jurídicas da 

resposta e todos os pareceres jurídicos e técnicos a este respeito;  

 

 

      

GRUPO IBR ENGENHARIA E SAÚDE AMBIENTAL 
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