
RECURSOS DE LICITAÇÃO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL
CANOINHAS – SC

EDITAL DE PREGÃO N.º PMC 93/2020

VALFRIDO MARTINS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 27.309.050/0001-01,sediada na Rua
Henrique Zugamnn, n. 187 bairro Campo da Água Verde, município de Canoinhas – SC, nesse ato representado por
Paulo Machado , brasileiro, solteiro, empresário, inscrito com o CPF nº 052.178.089-69  ,domiciliado na Rua Frei
Menandro Kamps  , nº 500  , CEP:89460-000  , município de Canoinhas, devidamente credenciado no processo
licitatório pregão presencial  n. 93/2020 , como representante, vem muito respeitosamente à presença de Vossa
Senhoria apresentar RECURSO DE LICITAÇÃO, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

1. DOS FUNDAMENTOS

Conforme extrai-se da Ata de Abertura do Processo Licitatório em epígrafe que, a recorrente pugnou pela apresentação
das notas fiscais emitidas pela empresa vencedora SORVETERIA TOP GELADO LTDA que, lastrearam a emissão do
atestado técnico para comprovação de sua expertise mínima necessária para prestação de serviços objeto do certame.

Pois bem.

O atestado técnico apresentado indica que a empresa vencedora teria prestado serviços para a empresa HIPER OFF
LTDA.

Entretanto, as notas fiscais apresentadas pela empresa licitante vencedora que serviram como base para emissão do
atestado técnico indicam apenas o fornecimento de refeições, não mencionando em nenhum momento o fornecimento
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de lanches objeto do lote 2 do Edital de Pregão N.º PMC 93/2020.

Assim sendo, restam fundadas dúvidas acerca da autenticidade dos atestados técnicos apresentados pela empresa
SORVETERIA TOP GELADO LTDA, notadamente no que tange ao fornecimento de lanches.

Nesse sentido dispõe o item 14.2.1 do Edital de Pregão:

14.2.1 - Atestado de Capacidade Técnica, firmado por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado,
comprovandoque a licitante já forneceu produto da mesma espécie do licitado.

Consoante observa-se a municipalidade requereu que empresas licitantes comprovassem o fornecimento do produto de
mesma espécie, seja ele Marmitex e lanches.

Contudo, como infere-se facilmente as notas fiscais apresentadas pela empresa licitante vencedora que serviram como
base para emissão do atestado técnico indicam apenas o fornecimento de refeições, não mencionando em nenhum
momento o fornecimento de lanches objeto do lote 2 do Edital de Pregão N.º PMC 93/2020.

Desta forma, tendo em vista o descumprimento do disposto no item 14.2.1, em razão inautenticidade do atestado
técnico requer a eliminação da empresa SORVETERIA TOP GELADO LTDA.

Outrossim, diante da possível falsidade no atestado técnico requer a instauração do processo administrativo a fim de
aplicar as devidas sanções, nos termos do que determina o item 25, d.2 do Edital.

2. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o acolhimento do presente Recurso a fim de determinar a inabilitação da empresa vencedora
SORVETERIA TOP GELADO LTDA, nos termos da fundamentação expressa.

Outrossim, diante da possível falsidade no atestado técnico requer a instauração do processo administrativo a fim de
aplicar as devidas sanções, nos termos do que determina o item 25, d.2 do Edital.

Nestes termos.

Pede deferimento.

Canoinhas, 9 de setembro de 2020.

PAULO MACHADO

VALFRIDO MARTINS

CNPJ n. 27.309.050/0001-01
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