
Wustrissimo Senhor Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Novo Horizontes,

Estado de São Paulo.

Processo Licitatório n. 317/2020

Pregão Presencial n. 106/2020

URBAN RIO PRIME CONSTRUÃO CIVIL EIRELI ME, empresa do

direito privado devidamente, inscrita no CNPJ sob o n. 23.969.717/00001-41,

com sede na Cidade de Guapiaçu, Estado de São Paulo, na Rodovia Vicinal de

Guapiaçu para Cedral, no km 2, Salão A, Baixada, vem por meio desta

apresentar seu RECURSO, de acordo com os fatos e fundamento jurídicos a

seguir aduzidos:

O recurso interposto é sobre a decisão proferida no Processo
Licitatório n. 317/2020, no Pregão Presencial n. 108/2020,

O objeto da contratação de empresa especializada em serviços de

jardinagem e paisagismo, com fornecimento de grama, mudas de plantas,

preparação de terreno, plantio, escoramento e aplicação de insumos, para



revitalização paisagística das principais avenidas do município e da Praça da

Bíblia.

De acordo com o que restou declarado na ata de sessão pública, a

Empresa RODRISO GODOY EIREL! apresentou proposta no valor de R$

68.265,90 (sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa

centavos).

Como não houve licitante entre os 10% (dez por cento), acima do

valor apresentado pela proposta mais baixa, diante da legislação especifica

deveria ser classificado para próxima etapa mais 03 (três) empresas para

continuar os lances.

Ocorre que o Pregoeiro nesta situação classificou apensas 02

empresas.
Desta forma, ficaram a empresa do lance abaixo e mais duas

empresa na sequência da classificação.

No entanto, a empresa recorrente seria a terceira empresa a ser
classificada para a próxima etapa.

É fato que a empresa de menor lance, RODRIGO GODOY EIRELI

foi devidamente desclassificada, por não se enquadrar no edital de licitação.

Com a desclassificação, ficou apenas duas empresas concorrendo,

quando na verdade a empresa recorrente deveria ter sido classificada.

É fato que a regra é clara no sentido de que caberia a classificação

da terceira empresa, que na oportunidade era a empresa recorrente.

Portanto, o pregão em questão passou a ter um vício insanável,

passível de nulidade.

A empresa Alternativa Verde Empreendimentos Eireli, quando

verificado os documentos de habilitação, apresentou copia de atestado de

capacidade técnica, não autenticada, o qual foi aceito pelo pregoeiro, que
solicitou o documento original, mas acabou autenticando a cópia da cópia.

Foi apresentado uma nota fiscal de fornecimento de serviço onde

constata as irregularidades, houve venda de produtos, além de serviços, e

mesmoassim, a prefeitura, acatou, sendo que deveria ser uma nota de serviços.

No entanto o Pregoeiro, acatou, quando deveria ser uma nota de

produtos e outras de venda de produtos.

Há dese ressaltar que a nota fiscal apresentada não é atestado de

capacidade técnica.

A nota fiscal somente tem o cunhode provar a entrega de produtos

os serviços, no entanto, não provam O desempenho, bem como o prazo

solicitado.



É fato que caberia a empresa, para cumprir o edital, trazer o
atestado de capacidade técnica. Com a inercia da empresa citada, caberia ser
desclassificada.

O edital em questão é claro em dizente que a “Prova de aptidão
de desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto por meio de apresentação de atestados
expedidos, necessariamente em nomedolicitante, por pessoa jurídica de
direito publico ou privado”. (8.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, ITEM 'A'

Desta forma, o edital é claro no sentido de que a empresa para
participar da licitação necessita da prova de aptidão de desempenho de atividade
pertinente e compatível.

Diante do exposto, requer a Vossa Senhoria que seja declarado
nulo o pregão presencial 195/2020, por conter vícios insanáveis.

Protesta o alegado por meio de todas as provas em direitos
permitidas sem exceções.

Neste termos,

P. Deferimento.

Guapiaçu-SP, 30 de novembro de 2020.

URBAN RIO PRIME CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI


