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Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 2019.  
 
Recurso contra desclassificação de proposta ref. licitação Ref. LE 105-2018-10-08  
 
Prezados senhores, 
 
A Join Supply por meio deste vem instaurar recurso contra a decisão da comissão de licitação de 
nos desclassificar pelo motivo abaixo alegado pela comissão de licitação: 
Desclassificada a arrematante JOIN SUPPLY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, por 
não atendimento ao item 8.2.1.5. do edital (Não enviou certidão expedida pela junta comercial 
ou pelo registro civil das pessoas jurídicas, que comprove a condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte), ademais o valor arrematado encontra-se acima da nossa dotação 
orçamentária conforme item 7.3.3. 
Destacamos que apresentamos cartão do CNPJ ( Receita Federal ) em que demostra sermos EPP. 
Como pode uma certidão da Receita Federal dizer que somos EPP e o órgão não aceitar como 
prova? A Receita Federal é quem define o porte da empresa com base no seu faturamento. A 
certidão da junta comercial estava errada nesse quesito e solicitamos mais tempo para 
resolvermos o problema visto que era erro do governo do estado. Conseguimos a correção da 
certidão da junta e encaminhamos à comissão de licitação porém no mesmo dia em que fomos 
desclassificados. Consideramos que não houve justiça na desclassificação frente ao ocorrido. 
Havia certidão comprovando que a empresa Join Supply é EPP ( certidão do CNPJ ). Apenas 
tivemos que solicitar a correção da certidão da junta do estado. 
Solicitamos assim a revisão da decisão, o retorno a fase de aceitação de propostas e que a fase de 
negociação de preços seja tomada com nossa empresa. 
 
Ratificamos aqui nosso recurso para o certame e pedimos deferimento.                             
 

          
Jefferson de Andrades Esteves      
Diretor Geral 


