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INTENSAO DE RECURSO 

À 

FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL – FUNDAÇÃO RTVE 

REF: SELEÇÃO PÚBLICA N° 044/2022 
 
 

Prezados Senhores, 
 

A Empresa HC CONFECÇÕES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ 

12.072.522/0001-88, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 

empresa, na presente data, é considerada, a intensao de recurso. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Somente poderão participar da presente licitação as empresas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente 
ao objeto desta Seleção, que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital; 
 
6.11. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope DOCUMENTO DE 
HABILITAÇÃO, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, serão inabilitadas, não se 
admitindo complementação posterior, salvo as exceções legais. 
 
8. DA HABILITAÇÃO 
8.1.3. Qualificação Econômico-Financeira 
8.1.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 
de apresentação da proposta; 
 
8.1.3.2.3. A boa situação financeira da empresa se dará mediante comprovação de patrimônio líquido igual ou superior 
a 5% do valor anual estimado da contratação, bem como índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e 
solvência geral (SG) superiores a 1 (um), que deverão ser calculados da seguinte forma: 
LG = ativo circulante + realizável a longo prazo/passivo circulante + passivo não circulante; 
LC = ativo circulante/passivo circulante; 
SG = ativo total/passivo circulante + passivo não circulante. 
 
 
 
 
8.2. Disposições Gerais da Habilitação 
8.2.1. Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada 
por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial. A Comissão de Seleção não fará autenticação 
de documentos antes do certame e nem no dia da sessão pública; 
8.2.2. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do participante vencedor; 



 
HC Confecções e Comércio de Roupas Ltda 
CNPJ: 12.072.522/0001-88                   I.E: 07.741.555/001-91 
QNF 09 lote 39 loja 01 - Taguatinga Norte DF CEP: 72125 590 

 
 

Temos linhas e fios de todas as cores da moda, rendas, zíperes, elásticos, fitas, embalagens, e toda 
linha de acessórios em geral e trabalhamos com confecções de uniformes e vestuário. 

Fone(61)32566900 

 
9.2.1. Os participantes deverão entregar junto com a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, a 
declaração de comprovação de microempresas ou empresas de pequeno porte – Anexo VI; 
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Nao foi apresentado pela empresa NICK MAQUINAS LTDA como solicitado no item 8.1.3.2.3 o calculo para 
comprovação de boa situação financeiro no balanço e nao foi apresentado na habilitação a declaração para comprovação 
de micro empresa. 
 

 
 
8.666/93). [2] O custo máximo será colocado no instrumento convocatório a depender da análise prévia da 
Administração, mediante apreciação do juízo de oportunidade e conveniência. Uma vez cominado o valor máximo 
(preço máximo) em edital, propostas que o superem serão desclassificadas sumariamente. 
 
59, inciso III da Lei nº 14.133/2021, concluímos que, para efeito de aceitabilidade das propostas, o preço estimado 
deve ser entendido como máximo, haja vista o dever de desclassificar propostas que consignem preços superiores 
ao valor do orçamento estimado para a contratação. 
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1.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DO PREÇO ESTIMADO 
 
Lote 01 – Corte e Costura 
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Foi apresentado pela empresa NICK MAQUINAS E COSTURA item 17 CAIXA DE LAPIS GRAFITE HB – COM 
12 UNIDADES QUANTIDADE 600 VALOR UNITARIO R$ 84,00 VALOR TOTAL R$ 50.400,00  ITEM 21 ROLO 
DE ALGODAO CRU PARA CONFECÇÃO DE VESTUARIO MEDIO 2,50 M DE LARGURA COM 50 METROS 
QUANTIDADE 150 VALOR UNITARIO R$ 1.400,00 VALOR TOTAL R$ 210.000,00, ambos os itens estao acima 
do estimado. 
 
 
DECRETO Nº 8.241, DE 21 DE MAIO DE 2014 
 
    Art. 25. Caso o interessado mais bem classificado não atenda às exigências de habilitação, a fundação de apoio 
poderá convocar os demais participantes, na ordem de classificação, para apresentar a documentação necessária à 
habilitação. 
  Art. 27. Nas contratações diretas, as razões técnicas da escolha do fornecedor e a justificativa do preço serão 
devidamente registradas nos autos do processo pelos responsáveis definidos na forma do parágrafo único do art. 3º 
e serão aprovadas pela autoridade máxima da fundação de apoio. 
  Art. 30. Haverá fase recursal única, após o julgamento das propostas. 
§ 1º Os participantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento da proposta ou da habilitação manifestarão 
imediatamente, após o término de cada sessão, a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão. 
§ 5º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de três dias úteis, 
o encaminhará à autoridade máxima da fundação de apoio, que terá competência para a decisão final, em até cinco dias 
úteis. 
§ 6º O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
Art. 36. Os casos omissos relativos ao procedimento de contratação serão resolvidos pela fundação de apoio, observados 
os princípios previstos no § 2º do art. 1º deste Decreto e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, podendo ainda, caso entenda necessário, solicitar parecer jurídico ou técnico para 
substanciar as decisões. 
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Pelo exposto, este recorrente requer que o Senhor Pregoeiro digne-se a: 
Pelo exposto a empresa HC CONFECÇÕES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, solicita a inabilitação das 
empresas que estão em desacordo com o edital. 
Receber e dar provimento ao presente RECURSO, pois tempestivo; 
Levar ao conhecimento das Autoridades Competentes, para que julgue todas as fundamentações aqui expostas. 
 
 

APARECIDA DE GOIANIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022 

 
GIRLONEY MARTINS SANTOS 

RG: 3139040 -SSP DF 
HC CONFECÇÕES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

CNPJ: 12.072.522/0001-88 
 
 

                                                        


