
AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO 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 habilitação dos licitantes.  

 

No caso em tela, a decisão ocorreu em 23/08/2022 em sessão de licitação. De 

modo que, o prazo para interpor recurso decorre em 29/08/2022. 

Demonstrada, portanto, a tempestividade do presente Recurso. 

 

DOS FATOS 

Da análise da documentação de habilitação apresentada pela empresa 

CLAUDINEI DE ANDRADE ALVES, mostra-se de que está é inapta para a 

participação do certame licitatório pelos seguintes motivos referente a 

capacidade técnica:  

1- Não apresentação de Declaração de Capacidade Técnica:  

 

Nota-se pela análise dos documentos juntados de que a empresa Claudinei, 

não apresenta atestado de capacidade técnica de acordo com o produto 

solicitado no edital, ou seja Inox 304.  



 

A declaração por ele apresentada, mostra tão somente de que fabricou 

produtos em Inox, mas não de acordo com o solicitado no edital senão 

vejamos:  

 

 
 

Assim, não pode ser aceito tal atestado, visto que não descreve produtos 

conforme solicitado atestado de aptidão pelo certame licitatório.  

 

2 – Atestado de Capacidade Técnica sem reconhecimento da 

assinatura.  

 

Nota-se que o atestado apresentado pela empresa Supermercados Cereal 

Ltda, encontra-se com simples assinatura, sem a comprovação e 

reconhecimento de autenticidade da mesma.  

 

 



 

 

 

3 – Nota fiscal em desconformidade com o produto.  

 

Nota-se de que o objeto do certame é a compra de produtos em inox 304, 

sendo que a Nota Fiscal apresentada pelo licitante Claudinei, trata-se de Nota 

Fiscal somente de serviços, sem indicação de produto, ou seja não informa 

o que foi fabricado pelo mesmo e vendido.  

 

  
 

Posto isto, por estas razões não pode ser aceita a documentação de 

Capacidade Técnica apresentada pelo licitante Claudinei, posto que este não 

cumpre as exigências do edital, em relação a sua capacidade técnica para a 

entrega dos produtos a serem adquiridos.  

 



Isto posto, requer seja inabilitado o licitante CLAUDINEI DE ANDRADE ALVES 

ME,  por não ter cumprido o que determina o item 8.5 do certame licitatório.  

 

Nestes termos. 

Pede deferimento.  

 

Rio do Sul, 25 de agosto de 2022 

 

INOX RIOSUL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE METAL LTDA 

 


