
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 

OFÍCIO Nº 014/2020 

Setor de Licitações 

Prefeitura Municipal de Potim 

Ref.: Interposição de Recurso em razão de inabilitação referente ao Pregão Nº 013/2020, objeto 
Registro de Preços para Aquisição de Cestas Básicas — Empresa DZ7 Tecnologia e Marketing 
Eireli. 

Tendo em vista Parecer Jurídico proveniente da Procuradoria Jurídica deste Município, em análise do 
recurso interposto tempestivamente pela licitante acima citada e despacho da Sra. Secretária de 
Administração, Raphaela C. P. Abrantes, informamos o INDEFERIMENTO do recurso administrativo 
interposto em razão de sua inabilitação. 

Conforme entendimento do Pregoeiro, ratificado pelo parecer jurídico, a empresa recorrente não 
apresentou prova de fornecimento de material conforme o item 1.2.4 do Anexo II do Edital, apresentando 
atestado de capacidade técnica de objeto distinto ao licitado, posto que há grande diferença entre os 
elementos solicitados e o apresentado pela empresa. 

Além disso, a quantidade apresentada pela empresa em seus atestados de capacidade técnica 
também não atende ao solicitado em Edital, tendo em vista que o único atestado cujo atendimento é 
relevante, não atinge o quantitativo de 10% do total solicitado. 

.Convém salientar que o Pregoeiro, no julgamento dos critérios de avaliação dos documentos de 
habilitação da licitante, segue os ditames da Lei Federal Nº 8.666/93 e Súmulas do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, como por exemplo a súmula 24 que discorre sobre os quantitativos mínimos e critérios 
de julgamento da comprovação da qualificação operacional. 

Sendo assim, pelos motivos expostos, mantém-se a inabilitação da empresa DZ7 Tecnologia e 
Marketing Eireli e se dá prosseguimento ao processo licitatório. 

Sem mais para o momento, 

Potim, 16 de junho de 2020. 

, André Lúís Soares de Oliveira 
Pregoeiro 
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