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Compras Coronel Freitas SC

De: Uleani Rodrigues <sac@moli-cuti.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 17 de julho de 2020 14:10

Para: depcompras@coronelfreitas.sc.gov.br

Assunto: Recurso referente ao Pregão Presencial 35/2020

Anexos: Anexo sem título 00010.pdf; Anexo sem título 00013.pdf

 

Prezada Pregoeira Sra. Carolina Rosalen Piva, tendo em vista o não credenciamento de nossa empresa, Malu 

Indústria e Comércio de Confecções Eireli, para o pregão presencial 35/2020 - Processo Adm.   

52/2020 - Processo de Compra 52/2020, por falta do ato constitutivo e a certidão simplificada da empresa 

(documentos constam dentro do envelope 2), vimos por meio deste, solicitar que reconsidere sua decisão mediante 

alguns fatos ocorridos durante o andamento do processo, presenciados pelo Representante Legal da empresa, Sr.   

Sidemar Roberto Ribeiro, como seguem: 

 

- No protocolo recebido de Vossa Senhoria Consta: " Confirmo que recebi dos documentos de credenciamento, 

envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação da empresa Malu Indústria e Comércio de 

Confecções Eireli às 15h32min do dia 15 de julho de 2020", assinado e Carimbado por Vossa Senhoria. Entendemos 

qua estava tudo certo com a documentação. Possíveis faltas deveriam ter sido evidenciadas nesse ato, permitindo 

as possíveis correções. 

 

- Foi solicitado a Sra. Pregoeira que permitisse o envio dos documentos faltantes, imediatamente, por e-mail, fato 

esse que foi negado. Em seguida, foi permitido essa mesma condição ao participante Leandro, que enviasse por 

email documentos que constavam em um Pen Drive, que estava com problemas. Diante disso, entendemos que não 

nos foi dada igualdade de condições no processo. 

 

- O Representante Legal da empresa acompanhou o processo até o final e evidenciou a falta de atendimento do 

item 3.5.6 do edital, pois somente 02 (duas) empresas , SCS e HB distribuidora, deram lances no item 41 do objeto 

do edital(Máscara descartável branca de uso individual), o qual nossa empresa tem interesse em participar, sendo 

que deveriam ter pelo menos 03 (três) empresas que se enquadrem no presente edital como segue: 

 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar 

quando: 

 

II – não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas 

de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 

convocatório. 

 

Dessa forma, mesmo com a falta de comprovação de que nossa empresa é de Pequeno Porte (objeto desse edital), 

fato esse que poderíamos ter comprovado enviando a documentação imediatamente por E-mail, entendemos que 

nos deveria ter sido dada a oportunidade de participar, principalmente levando em consideração os valores 

arrematados. 

 

Valor arrematado pela Empresa SCS  R$260.00 a caixa com 100 unidades Valor total do item no edital 116 un x 

260,00 = R$30.160,00 

 

Valor da proposta comercial enviada por nossa empresa no envelope 

R$150,00 a caixa com 100 unidades 

Valor total da nossa proposta nesse mesmo item do edital 116 un x 150 = R$17.400,00 

 

Nesse caso o Município teria uma economia de R$12.760,00, com a mesma qualidade no produto. 

 



2

Diante dos fatos evidenciados pelo Representante Legal da empresa Malu Ind. e Com. de Confecções Eireli, 

solicitamos que Vossa Senhoria reconsidere nossa participação no presente Certame. 

 

Sem mais para o momento, aguardamos retorno. 

 

 

 

 

Att, 

 

 

 

 

 

-- 

Uleani Rodrigues 

tel:(49)3025-1401 

watsapp:(49)98404-2199 

E-mail:sac@moli-cuti.com.br 

 


