PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ/MT.
A/C – COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ref.: Recurso Administrativo. Pregão Eletrônico 004/2022. Inabilitação.

MED VITTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Pessoa Jurídica de
Direito Privado, inscrita no CNPJ Nº 28.418.133/0001-00, Inscrição Estadual Nº 107015072,
endereço eletrônico em juridico@medvittadist.com.br, sediada na Avenida das Laranjeiras,
S/N, Quadra 45, Lote 0006-E, Galpão 03, Parque Primavera, CEP nº 74.913-122 - Aparecida de
Goiânia, Estado de Goiás, com fundamento no artigo 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002,
dirige-se respeitosamente a Vossa Senhoria, para formalizar RECURSO ADMINISTRATIVO, em
face da inabilitação da recorrente no Pregão Eletrônico nº 004/2022.

1.

Em 16/08/2022 foi aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 004/2022, neste

município, tendo por objeto o registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de
medicamentos destinados a atender a Secretaria de Saúde do município de Nova MaringáMT, via plataforma eletrônica Bolsa de Licitações e Leilões – BLL.
2.

Na fase de análise de documentação, a recorrente foi surpreendida com sua

inabilitação, reproduzida pelo pregoeiro, nos seguintes termos: “A empresa MED VITTA
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME estará sendo inabilitada por não
apresentar a certidão trabalhista em sua habilitação”.
3.

Houve, imediatamente, a manifestação pela interposição de recurso via chat: Em face

da decisão de nos inabilitar no PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2022, por não apresentação da
Certidão trabalhista, solicitamos revisão nos documentos. Ocorre que embora o referido
documento, de fato, não estar anexo no item “Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

(CNDT)”, da plataforma BLL, informamos que o mesmo, ainda sim, está anexo no campo
“Outros documentos”, junto com os demais documentos solicitados no edital! Diante disto,
solicitamos revisão e reversão da decisão de INABILITAÇÃO!
4.

Diante disso, diversas tentativas de contato foram efetuadas com esta Prefeitura,

entretanto, infrutíferas.
5.

O documento de CERTIDÃO TRABALHISTA CONSTA no rol de documentos

apresentados pela recorrente, na aba “outros documentos”:

6.

Logo, não deve prosperar a inabilitação da recorrente, sob a afirmação de que não

apresentou a certidão trabalhista em sua habilitação. Ora, o documento está anexado no
portal, embora não da aba específica, mas de fato foi enviado.
7.

Nota-se, no presente caso, que houve apenas uma análise muito superficial da

documentação, deixando de analisá-la em sua integralidade, de forma séria e inconteste.

8.

Válido enfatizar que a inserção no campo “outros documentos” e não no campo

específico “certidão trabalhista” constitui uma mera falha operacional, não sendo argumento
apto a ensejar uma inabilitação.
9.

O fato é que a recorrente APRESENTOU a documentação exigida em total observância

aos requisitos exigidos no edital.
10.

Ante o exposto, requer o ACOLHIMENTO do presente recurso, com a

RECONSIDERAÇÃO da decisão e consequentemente HABILITAR a recorrente a prosseguir no
certame licitatório.

Termos em que,
Pede deferimento.
Aparecida de Goiânia, 23 de agosto de 2022.
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