
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AO ILUSTRÍSSIMO SENHORES (PREFEITO / JURIDICO / PRESIDENTE E 
MEMBRO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS-SC 

 

 
Ref: PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 52/2022 

 

 
MODALIDADE: Tomada de Preços Nº TP12/2022 



RECORRENTE: INOX RIOSUL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE METAL LTDA, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
sob o nº.: 19.162.911/0001-43, com Endereço na Estrada Blumenau, nº 298, 
Galpão A, Bairro Taboão, na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, - Tel. 
(47) 3521-1851, e -mail: contato@inoxriosul.com.br, que neste ato regularmente 
representado por seu Sócio Proprietário, Sr. MARCIO ANDRE ZULOW, brasileiro, 
solteiro, natural de Rio do Sul – SC, nascido em 07/06/1980, empresário, portador 
do CPF nº 029.480.769-19 e Cédula de Identidade nº 3.693.363, expedida pela 
SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Reinhold Porath nº 232, Bairro Bela 
Aliança, Município de Rio do Sul-SC, CEP 89161-371, vem interpor o presente 
RECURSO ADMINISTRATIVO, pelas razões que passa a expor. 

 
DA TEMPESTIVIDADE 

Preliminarmente, o Recorrente foi intimado para querendo no prazo de 5 dias 
apresentar recurso, em razão da qualidade / Qualificação do Material utilizado pela 
empresa: CLAUDINEI DE ANDRADE ALVES 

 
DOS FATOS 

Na data da apresentação das propostas (10/08/2022 quarta-feira as 9:00) 
Na presença dos senhores: 
Presidente: Sr. ISAIAS TOMCHAK LEFFER 
Membro: JOSÉ VANDERLEI DE CAMPOS 

 

Em registro Verbal o Sr. CLAUDINEI DE ANDRADE ALVES, informou que realizou 
“TODO” o orçamento fora das especificações solicitadas no Memorial 

descritivo. 

 
O mesmo utilizou Inox da série 430 (Não aprovado pela vigilância sanitária para 
utilização em ambientes com manipulação de alimentos e com valor inferior) esta 

classe de material possui alto teor de ferro em sua composição onde pode 

gerar infecção alimenticía generalizada em contato com 
alimentos. 

mailto:contato@inoxriosul.com.br


O Recorrente INOX RIOSUL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE METAL LTDA, 
realizou “total” orçamento em Inox 304 (utilizado no setor alimentício) conforme 
explicitamente solicitado em Edital. 

 
Segue abaixo descritivo sobre as Classes de INOX: 

 

O Aço Inox Aisi 304 pertence à família dos Austeníticos, o que significa que 
é composto basicamente por cromo e niquel e não é magnético. Essa 
composição garante alta resistência à oxidação e corrosão, boa conformabilidade e 
boa solvabilidade. 
O aço inox 304 é comumente usado na produção de pias de cozinha, bancadas, 
coifas e equipamentos de processamento de alimentos e outros itens para 
ambientes corrosivos. 

 
AÇO Inox 430 

Já o Aço Inox aisi 430 pertence à família dos Ferríticos (enferruja). Ele não possui 
niquel em sua composição, o que diminui seu custo e o torna magnético. 
Além disso, ele é mais difícil de soldar, onde comumente ocorre quebra nas soldas 
devido a composição do material. 

 

Isto posto, requer seja inabilitado o licitante CLAUDINEI DE ANDRADE ALVES ME, 
por não ter cumprido o que determina o Memorial Descritivo e podendo colocar a 
integridade de pessoas em risco caso for realizado com tal material. 

 

Nestes termos. 

Pede deferimento. 
 

Rio do Sul, 19 de Setembro de 2022 
INOX RIOSUL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE METAL LTDA 


