
 
 

 

Ilustríssima Senhora Jandira Maria Franz, Gestora do Fundo Municipal de Saúde de 

Paial/SC 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020 - FMS  
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 – FMS 
 
 
 

 

De Marco Ltda, Pessoa Jurídica de Direito Privado, sito em Porto União/ SC, 

Rua Padre Anchietta - 276 - Bairro Cidade Nova; inscrita no CNPJ sob o nº. 

84.584.556/0010-53, neste ato, representada por seu gerente/procurador, que abaixo 

assina, vem, respeitosa e tempestivamente, perante a ilustre presença de Vossa 

Excelência, com fulcro no artigo 94, inciso I, alínea “a” da Lei Estadual nº 

15.608,q2007 e artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/93 interpor: 

 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

Contra a decisão da Comissão de licitação do Fundo Municipal de Saúde de Paial; Em 

declarar  como arrematante e habilitada a Empresa  Emporium Construtora Comercio e 

Serviços Ltda do item 1 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, pelas razões de fato 

e de direito que possa expor: 

 

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

   O presente recurso é tempestivo, considerando o prazo legal até o dia 25 de 

maio do corrente ano. 

 

 



 
 

 

II             DOS FATOS 

 

         No dia 22 de maio do corrente ano, às 09h; pela plataforma eletrônica “Portal de 
Compras Públicas”; foi realizada a sessão de PREGÃO, NA FORMA 
ELETRÔNICA, Nº 001/2020 

 

Após a análise das propostas o sistema foi aberto para lances e após essa fase foi 
emitido  parecer discriminando a como arrematante a empresa MASTER COMERCIO 
DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME, por apresentar menor lance; De Marco 
acusou interesse em interpor recurso pelo fato da arrematante não  ser concessionária ou 
fabricante conforma exigência do Objeto desta licitação, dessa forma a própria empresa 
Master confirmou não ser concessionária e pediu sua desclassificação; ficando o melhor 
lance com a empresa Emporium Construtora Comercio e Serviços Ltda, que também 
não é concessionária tão pouco fabricante, mas diferente esta, não pediu e nem foi 
desclassificada pela comissão de licitação, que seguiu com a sessão e abriu diligência 
para que Emporium enviasse documentos; após envio dos documentos se comprovou 
que a empresa não se trata de concessionária nem é fabricante, pois não apresentou 
nenhuma comprovação; mas ainda assim a comissão optou por declarar a participante 
como arrematante e habilitada, indo contra sua própria exigência editalicia - “Veiculo 
tipo Van o teto alto 16 lugares (15 + 1), de tração dianteira 4x2, ano e modelo 
2020/2020, novo, zero km, fornecido por fabricante ou concessionaria credenciada 
(Lei nº 6.729/79. 

O edital é soberano e o princípio da vinculação ao instrumento convocatório deve 
ser respeitado. 

Julgamos que a exigência do objeto  não foi cumprida,   pelo princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, já que a empresa não terá condições de 

comprovar ser concessionária ou fabricante. 

III              DO DIREITO 

Por mais que se entenda que a comissão de licitação está buscando a melhor 

oferta, não há como deixar de considerar que a análise da questão por parte da 

autoridade coatora se deu de forma absolutamente desarrazoada, pois acabou declarando 

arrematante  e habilitada do processo licitatório empresa que não atendeu a exigência 

editalícia. 

 

 



 
 

 

 

                     IV.              DO PEDIDO 

 
 

Pelo exposto, requer-se: 
 

A) Que seja desclassificada a empresas Emporium Construtora 

Comercio e Serviços Ltda, por não atender a exigência do edital. 

B) Que seja declarada De Marco Ltda como Arrematante e Habilitada. 

 
 
Termos em que pede deferimento. 
 
 
 
 
 
Porto União, 25 de maio de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       De Marco Ltda 
                                                             Adriano Ribeiro dos Santos 

                                                                                                         R.G:4.059.610 
                                                                                                    Gerente/Procurador 
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