
NOVA CLASS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 
Rodovia SC 410, 222, Casa, Sede Administrativa, Morro da Onça, Nova 

Trento, SC. 
CNPJ – 40.540.896/0001-16                  IE: 260.879.401. 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA/SETOR COMPETENTE 
DE LICITAÇÃO. 
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO SETOR DE LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA ESTADO DE SANTA 
CATARINA. 

NOVA CLASS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº40.540.896/0001-16, já qualificada acima, representada neste ato por sua sócia 
administradora a Sra. ANA PAULA FONTANELLI, brasileira, solteira, Empresária, 
portadora da Carteira de Identidade RG nº49121375 -SSP/SC, e CPF nº 
042.724.099-99, residente e domiciliada na Rodovia SC 410, nº 222, Bairro Morro 
da Onça, Nova Trento, CEP 88270-000, vêm, respeitosamente a sua presença, , com 
fundamento no Artigo 109, alínea b, Lei nº 8.666/1993 e item 10.2.5 do Edital 
do Pregão Eletrônico nº 60/PMSJB/2021 Processo Licitatório nº 
082/PMSJB/2021, interpor: 

RECURSO AO PROCESSO LICITATÓRIO: 

pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas: 

DOS FATOS 

Em, 31 de Agosto de 2021, fora realizado o pregão elêtronico nº 60/PMSJB/2021  e 
processo licitatório 082/PMSJB/2021, pelo setor competente de licitação da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA, o objeto do presente pregão era o 
de:  

“ Registro de preços para eventual contratação futura de empresa para prestação de 
serviços de limpeza mecanizada das vias públicas do município de São João Batista, 
SC, conforme especificações constantes do Anexo I (conforme edital).” 

“ Do tipo: Menor preço global.” 

O pregão transcorreu normalmente, sendo nomeada exatamente as 08:44:30 
(imagem em anexo) como arrematante a empresa RV CONSTRUTORA E 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 37.135.622/0001-37, com o valor global de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo estipulado pelo pregoeiro as 
08:45:44, que a mesma apresentasse até as 10:44, proposta readequada pelo 
sistema, sendo que expirado o prazo a mesma foi desclassificada as 10:46:33, pelo 
pregoeiro, por descumprir o item 8.1.3 do edital, não mandando a proposta no prazo 
previsto, na sequência o pregoeiro nomeou uma nova empresa arrematante, a 
empresa: AMGI CAPINADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ: 
26.334.646/0001-07, com o valor global de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e 



cinco mil reais), entretanto está decisão causou estranheza por parte de nossa 
empresa ao se deparar que o lance vencedor ofertado pela empresa AMGI 
CAPINADEIRAS DE LIPEZA EIRELI, está em desacordo com a ordem cronológica dos 
lances ofertados, conforme descrimando no site 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e imagens em anexo, conforme 
descriminado: 

 

- Lance: R$ 365.000,00 (Trezentos e sessenta e cinco mil reais) Horário do 
Lance: 08:40:42 – dado após o lance de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais ) ofertados pela empresa RV CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, às 
08:39:33, então, ou seja, como pode um lance maior ser considerado válido 
pelo pregoeiro, se o mesmo foi dado após a um lance de menor valor, 
portanto esse lance deve ser DESQUALIFICADO, pelo pregoeiro e 
considerado o lance de nossa empresa realizado às 08:39:27, no valor de R$ 
370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) respeitando a ordem cronológica 
dos fatos. 
 
 

Portanto, ferindo assim os dispositivos do edital, 6.4 (Os proponentes poderão 
oferecer lances sucessivos, pelo VALOR GLOBAL, observando o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos.), e principalmente o item 6.5 (Somente serão 
aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema.), tornando-se nulo o lance ofertado pela 
empresa AMGI CAPINADEIRAS DE LIPEZA EIRELI. 

 

DO DIREITO 

DO PRAZO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. 

O respectivo edital de licitação prevê em seu item 10.2, o prazo de 3 (três) dias, para 
apresentação de recurso: 

10.2. Conforme previsto no art. 4º, XVIII, da Lei Federal nº 10.520/2002, no art. 44 
do Decreto Federal n° 10.024/2019, declarado o vencedor qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, através de formulário 
próprio do sistema eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, quando lhe 
será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

 

 

 



 

DOS REQUERIMENTOS E PEDIDOS DE DEFERIMENTO 

Ante o exposto, requer e solicita deferimento a Vossa Senhoria: 

1 - A  desclassificação do lance de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil 
reais) ofertados pela empresa AMGI CAPINADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE 
LIMPEZA EIRELI, CNPJ: 26.334.646/0001-07, em desacordo com a ordem 
cronológica dos lances ofertados, como ja explanado acima. 

 2 – A classificação de nosso lance ofertado, no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e 
setenta mil reais), de acordo com a ordem cronológica dos lances apurados na 
lictiação, sob pena de serem tomadas medidas cabíveis para discussão das questões 
aqui trazidas. 

Nestes termos, 

Aguarda Deferimento. 

São João Batista/SC, 02/09/2021. 

 

 

_____________________________________ 

ANA PAULA FONTANELLI 

SÓCIA ADMINSITRADORA 

CPF: 042.724.099-99 
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