
 

AOS CUIDADOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES/PREGOEIRO DA LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 58/2021 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 

 

TECNOLAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 
n° 12.464.562/0001-66, sediada na Rua Arthur Schlupp, 190Sala 01, 
Água Verde, CEP 89042-301, Blumenau (SC), por seu sócio 
administrador e advogados devidamente constituídos, vem perante 
Vossa Senhoria, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, conforme 
abaixo transcritos os fatos e fundamentos. 

1. DA SÍNTESE DOS FATOS 

A requerente participou da licitação Pregão Eletrônico nº 58/2021 que tinha por 
objeto o registro de preços para aquisição de equipamentos de cozinha, conforme especificações 
contidas no instrumento convocatório. Ocorre que durante a sessão pública ocorreram 
ilegalidades que motivaram a necessidade de apresentação do presente recurso administrativo, 
conforme argumentos de fatos e direito abaixo relacionados.   

2. DOS MOTIVOS PARA DESCLASSIFICAR A RECORRIDA 

2.1. DOS MOTIVOS PARA RECUSA DA PROPOSTA DA RECORRIDA 

A empresa WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL EPP, deve ter sua proposta recusada   
pelo descumprimento das cláusulas editalícias, visto que apresentou modelo que não existe. 
Buscando na internet a marca cotada na proposta da concorrente, não foi possível encontrar 
nenhuma indicação de que ela possa existir.  

Ora, se a Administração obriga as licitantes a apresentar uma marca é evidente que 
a indicação deve ser verdadeira e que no caso de “invenção” de marca, apenas para cumprir a 
formalidade do edital, a empresa deveria ser desclassificada, por total ausência de utilidade nas 
informações prestadas. 

Para que fosse confirmado sobre o modelo ofertado, a empresa recorrente enviou e-
mail para a fornecedor, conforme segue: 



 

 

Veja-se, é possível verificar que o modelo indicado na proposta da empresa recorrida 
sequer existe, tanto que a própria fornecedora acabou por comprovar que não existe o código 
informado.  

Não obstante no catálogo da empresa recorrida é possível verificar a indicação de 
900L:  



 

 

A marca que não existe é mencionada no catálogo, assim como capacidade de 900L, 
acontece que, a Kofisa não fabrica refrigerador nesta litragem, contendo apenas o equipamento 
mais próximo de 918L, modelo KRBR-4PD1, conforme e-mail da fabricante abaixo:  

 

1 https://kofisa.com.br/produto/refrigerador-comercial-4-portas-inox-brilhoso/ 

 

https://kofisa.com.br/produto/refrigerador-comercial-4-portas-inox-brilhoso/


 

 

O que tudo indica que é de forma equivocada a empresa acabou por ofertar modelo 
não fabricada pela fabricante Kofisa, conforme comprovações acima, tanto o modelo quanto a 
litragem indicada pela empresa recorrida.  

É nítido que existem divergências com o catálogo e com as informações prestadas 
pela própria fornecedora, não sendo cabível que a presente incoerência ainda se mantenha 
dentro do processo licitatório, isso porque, a aceitabilidade deste produto claramente trará 
prejuízos ao Órgão Licitador, pois acabará por receber produto divergente ao indicado na 
proposta, com modelo diferente e litragem. 

Desta maneira, cabe a Administração analisar o modelo ofertado, podendo inclusive 
abrir diligência para verificar o site da fabricante a fim de constatar que realmente o modelo 
ofertado e a litragem não são condizentes com real fabricação da Kofisa, desclassificando a 
empresa recorrida pelo descumprimento das normas editalícias.   

2.1.1. DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA A FIM DE COMPROVAR INCONSISTÊNCIAS NA 
PROPOSTA DA RECORRIDA 

Diante dos argumentos acima apontados, e a fim de auxiliar na comprovação 
necessária para o deferimento dos argumentos pelo julgador, faz-se necessário a elaboração de 
diligência com intuito de verificar que o produto ofertado pela empresa recorrida não existe, de 
acordo com e-mail da fornecedora e site da fabricante.    



 

3. DOS PEDIDOS  

Receber o recurso administrativo e, ao final, seja dado provimento para:  

a) Desclassificar a recorrida pelo não cumprimento de cláusulas editalícias e da 
legislação pertinente. 

b) Que sejam anuladas todas as fases da licitação ocorridas após o ato ilegal, 
convocando as empresas para nova sessão pública. 

Requer-se também que seja comunicado o julgamento obrigatoriamente pelos e-
mails tiago.sandi@sandieoliveira.adv.br, bruna.oliveira@sandieoliveira.adv.br e 
contato@sandieoliveira.adv.br, sob pena de nulidade. 

Nestes termos pede deferimento. 

Blumenau (SC), 29 de novembro de 2021. 

 


