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A ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE /MT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo de Referência: 
PREGÃO PRESENCIAL N° 142/2021 

 
MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA ME, (Refrigeração Super Frio), 
pessoa jurídica de direitos privados devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
15.091.433/0001-77, com endereço na Rua Minas Gerais, n° 670, Jardim Adriana Cep: 
78.705-730, Rondonópolis/MT, fone (66) 9 9636-8817, neste ato representado pelo Sr. 
LEANDRO FLAVIO SILVA, brasileiro, viúvo, inscrito no CPF/MF 970.846.541-00, 
portador do RG de n° 15658970 SSP/MT, vem à honrosa presença de Vossa Senhoria, 
forte no art.4°, inciso XVII, da Lei 10.520/02, apesentar os 
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_______________________________________________________________________
RECURSOS 

apresentado, o que faz pelos fatos e fundamentos doravante alinhavados. 
 
 
 
A Recorrente participou do certame em epígrafe, tendo por objeto o registro de preços 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, GELADEIRAS, FREEZERS, 
BEBEDOUROS, LAVADOURAS, CENTRÍFUGAS, COIFAS, PANELAS DE PRESSÃO, 
LIQUIDIFICADORES E FOGÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.”, sagrando-se vencedora com a proposta mais 
vantajosa à Administração. 

Tão logo informado o resultado final por Vossa Senhoria, o sistema apontou 
interesse recursal contra a licitante RENATA K. S. BIANCHI & CIA LTDA - EPP 
“apresentou as documentações em desacordo com as condições exposta pela 
edital”, sem, contudo, expor os motivos pelos quais, considerou haver 
discordância. 
Observa-se que o Edital é bem claro quanto a sua colocação na comprovação ao 
objeto da licitação, hora por sua vez a Recorrida RENATA K. S. BIANCHI & CIA LTDA 
- EPP, não o cumpri com as exigências mínimas pedidas pelo edital; 

 
No sub item 11.7. Relativos à Qualificação Técnica 
 

a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido 
satisfatoriamente os materiais ou serviços pertinentes e compatíveis 
com o objeto desta licitação. Podendo ser exigido da proposta melhor 
classificada, que apresente cópia autenticada do contrato da prestação 
do serviço ou da nota fiscal, que deram origem ao Atestado. Se o 
atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá 
ser emitido preferencialmente em papel timbrado do emitente e deverá 
constar o reconhecimento de firma passada em cartório do titular da 
empresa que firmou a declaração; 

 
 

Desta feita, em virtude do descumprimento feito pela Recorrida em apresentar 
qualificação técnica com os serviços prestados, haja vista que como se faz 
possível uma empresa que não tem atestado, praticar tal atividade 
simplesmente por "querer".  
Tratando-se assim de clara forma de fraude as informações prestadas, atitude 
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passível de desclassificação, conforme item; 26.5. Nas hipóteses de 
apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou 
comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos 
procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º 
da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser 
aplicadas cumulativamente: 26.5.1. Desclassificação ou inabilitação caso o 
procedimento se encontre em fase de julgamento. 
 
De tal modo, o atestado apresentado pela Empresa Recorrida no certame, não 
é compativel com e nem tão pouco similiar ao objeto ofertado do Lote 01, para 
o qual foi habilitada. Em análise minuciosa do conteúdo do atestado de 
capacidade técnica apresentado pela Recorrida, é constatável que ele não  são 
hábeis a comprovar que a Recorrida é qualificada a fornecer os serviços 
dispostos no Lote 01 do Edital. Desta forma, improcede a habilitação Recorrida, 
em virtude do descumprimento das determinações do Edital no particular da 
qualificação técnica. 
 A Recorrida foi ganhadora dos lotes 2,3 e 5 no pregão 95/2020, no qual 
nenhum desses lotes são compativeis ao Lote 01 do Pregão 142/2021. A 
Requerida não foi detentora do lote 4, conforme apresentado no seu atestado 
de capacidade tecnica no Pregao 142/2021, o qual inabilita ela a prestar os 
serviços tanto do lote 01 e lote 04 deste pregão.  
No qual esse erro, acabou induzindo a todos os participantes ao erro , 
incluissive o proprio pregoeiro que acabou de forma erronoia habilitando a 
Requerida, para prestar o serviço , para os quais ela nao tem capacidade 
tecnica compravada. 
 
Por fim, pedimos a desabilitação da mesma, para assim, corrigir o erro e não 
gerar prejuizos ao cofre publicos deste municipio. 
  

Segue copia em anexo o atestado apresentado pela Recorrida e a ata do pregão do ano 

de 2020 no dia 25 de Setembro. 
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  Atenciosamente, 

PRIMAVERA DO LESTE, 29 DE NOVEMBRO DE 2021. 
  
 
 
 
 

___________________________ 
LEANDRO FLAVIO SILVA 

CPF: 970.846.541.00 
CNPJ: 15.091.433/0001-77 
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