
 

 

Ilustríssimo Senhor Pregoeiro do Município de Nova Veneza – Estado de Santa 

Catarina  

 

 

 

 

 

 

 

Edital de Pregão Presencial nº 23/2021 

 

 

Objeto: Aquisição de filtros, lubrificantes e fluídos para manutenção da frota da 

Secretaria de Educação do Município de Nova Veneza, SC. 

 

CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

14.869.829/0001-30, com sede à Rua Wilma M. Schlosser, nº 

20, na cidade de Modelo/SC, vem tempestivamente interpor as 

presentes RAZÕES DO RECURSO, pelos motivos que serão 

expostos. 

 

Com base na legislação vigente, pelas razões de fato e de direito que passa a 

expor, requer-se desde já o recebimento da presente, na forma prevista em lei, com seu 

encaminhamento devidamente informado à autoridade competente para a análise e 

julgamento. 

 

DOS MOTIVOS E DOS FUNDAMENTOS LEGAIS: 

Em 01/03/2021, a empresa Recorrente participou do procedimento licitatório em 

apreço, apresentando proposta para diversos itens constantes ao Edital. 

Durante o procedimento licitatório, várias empresas participantes apresentaram 

suas propostas, algumas delas de menor valor, declarando-se as empresas 

classificadas de acordo com a modalidade de Menor Preço.  

Destarte, em respeito o princípio da igualdade que rege os procedimentos 

licitatórios, incluindo o presente procedimento ora impugnado, todas as empresas 

participantes devem apresentar sua documentação em acordo as especificações do 



 

 

Edital, sendo que, quanto aos produtos cotados, dispõe o item 15.8 (pág. 19), que: 

“Todos os produtos fornecidos deverão estar estritamente dentro da ficha técnica 

apresentada pelo Edital, sob pena da empresa ser considerada inidônea”. 

Não obstante, o certame em comento organizou a apresentação de propostas 

aos itens em lotes, sendo que ao lote 08 restaram especificados os itens e suas 

respectivas fichas técnicas conforme segue: 

Item Qtd Und Descrição Valor 
Unitário 

Valor total 

31 14 Und Lubrificante sintético 1ª linha. Para 
veículos flex. Motor: Renault 
Sandero Aut 1.0 16 v (frasco 1 L) 
(OBS: óleo homologados pelo 
fabricante). 

R$ 35,00 R$ 490,00 

32 30 Und Lubrificante Mineral 15W40 1ª linha. 
Para veículos a diesel. Fabricante 
Mercedes-Benz, Volare, 
Volkswagen, Iveco. OBS: Apenas 
óleo Homologado (balde 20 litros) 

R$ 400,00 R$ 12.000,00 

33 3 Und Lubrificante Mineral 1ª linha. Para 
veículo a diesel Fiat/Ducato MC 
TCA AMB Ano 2012 OBS: Apenas 
óleo Homologado pelo fabricante 
(balde 20 litros). 

R$ 380,00 R$ 1.140,00 

34 6 Und Lubrificante para engrenagens API 
GL-5 90MIL L-2105D, ZF TE-MIL 
08 (balde 20 litros). 

R$ 340,00 R$ 2.040,00 

35 10 Und Lubrificante para engrenagens API 
GL-5 85W90, MIL L-2105D, ZF TE - 
MIL 08 (balde 20 litros). 

R$ 407,00 R$ 4.070,00 

36 5 Und Fluido para freios DOT 4 (500 ml) R$ 14,00 R$ 70,00 

VALOR TOTAL ADMITIDO R$ 19.810,00 

 

Pelo lote 08 restou vencedora a empresa MECÂNICA SANGALETTI LTDA ME, 

com as marcas LUBRAX, RACER e RADIBRAX, que aos itens 31, 32 e 33 não possuem 

a devida homologação exigida pelo Edital na tabela acima transcrita e que quanto aos 

demais itens, deixou de apresentar a documentação que se faz necessária..  

A empresa ora Recorrente não teve acesso à qualquer documento da empresa 

MECÂNICA SANGALETTI LTDA ME, não restando claro e comprovado perante os 

demais participantes do certame a licitude de sua classificação. 

Ou seja, aos demais participantes restaram omitidos os documentos da empresa 

classificada ao lote 08, principalmente no que concerne as fichas técnicas dos produtos 

acima elencados, que demonstrariam o atendimento ou não do requisito 15.8 (pág. 19), 

do Edital de Pregão Presencial.  



 

 

É sabido que os procedimentos licitatórios seguem regras e princípios 

estabelecidos tanto da Constituição Federal como na Legislação Especial, conforme 

passa a expor: 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

Art. 37º A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

 

Lei nº. 8.666/1993 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 

e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 

da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatos. 

Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em 

consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os 

quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por 

esta Lei. 

§ 1o  É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator 

sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que 

indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. 

 

Decreto nº. 3.555/2000 

Art. 4º A licitação na modalidade de pregão é juridicamente 

condicionada aos princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da 

celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, 

competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das 

propostas. 

 

 

Grifo nosso. 

 

Assim sendo, considerando que a Recorrente apresentou corretamente todos os 

documentos exigidos pelo certame, além das respectivas fichas técnicas em obediência 

ao disposto no Edital e em atendimento as especificações dadas à tabela acima, bem 

como pela necessária clareza, igualdade, legalidade e principalmente publicidade que 

devem reger qualquer procedimento licitatório, requer-se por intermédio deste, que a 

empresa MECÂNICA SANGALETTI LTDA ME apresente TODA a documentação 

exigida pelo Edital, principalmente as fichas técnicas dos itens por ela cotados.  

 



 

 

DO PEDIDO 

PELO EXPOSTO, requer-se: 

1. Sejam acatados os apontamentos; 

2. Seja devidamente intimada a empresa MECÂNICA SANGALETTI LTDA ME 

para que apresente a documentação pertinente ao procedimento licitatório em 

epígrafe, principalmente no que tange as fichas técnicas exigidas ao lote 08 itens 

31, 32, 33, 34, 35 e 36, para que se comprove a devida homologação, bem como 

o correto atendimento as exigências da Administração Pública, sob pena de 

desclassificação;  

3. Sejam analisadas e respondidas, dentro do devido prazo legal, as presentes 

Razões Recursais. 

 E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim como, 

no bom senso da autoridade que lhe é superior, que estamos interpondo este Recurso, 

aguardando seu deferimento. 

Nestes Termos,  

Pede Deferimento. 

Modelo (SC), 02 de março de 2021. 

 

________________________________ 

Guilherme Simoni Weschenfelder 
Conceito Comércio e Distribuidora Eireli. 
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