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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisõess
RECURSO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O
IFRS – CAMPUS ERECHIM
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 31/2020
Informações da Empresa Recursante
Razão Social: 2C COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Nome Fantasia: 2C SOLUÇÕES
CNPJ:36.588.980/0001-32 I.E: 096/3810669
Endereço: Rua Vicente Pallotti 152 – B. Passo d’areia – Porto Alegre – RS – CEP:91.030-120
Telefone: (51) 3779 0740 E-mail:
doiscsolucoes@outlook.com Responsável legal: Calistro de Oliveira
RECURSO
Ao cumprimenta-los, estamos através do presente documento interpondo recurso, quanto aos atestados de
capacidade técnica apresentados pela Empresa AREMAR MIX COMÉRCIO E MANUTENÇÕES EIRELLI – CNPJ:
34.455.754/0001-54, a qual doravante nos referiremos como AREMAR
DAS RAZÕES:
Com o objetivo principal de manter a igualdade de direito de disputa, bem como de manter um padrão de
qualidade na prestação dos serviços contratados junto a este Instituto, temos que:
1. Os atestados apresentados, não contém uma descrição compatível das atividades
desenvolvidas, tanto em tipo quanto em quantidade, na proporção apresentada no
edital em epígrafe.
2. Os períodos das prestações de serviço não estão especificados, alguns sendo realizados por serviço não configurando
contrato de preventiva e corretiva.
3. Atividades fim das Contratantes não tem referência com o tipo de atestado fornecido
nem com referência aos equipamentos envolvidos.
4. Atestados fornecidos, em alguns casos, por Empresas cujo CNPJ não corresponde
ao objeto do contrato.
5. Uma das responsáveis pelo fornecimento do Atestado de Capacidade Técnica é gestora e
administradora , efetua treinamentos e consultoria ,outra é construtora e empreiteira, outra é distribuidora de óleos e
graxas, enquanto outra é um comércio de equipamentos de climatização.
6. Um dos atestados fornecidos apresenta “EXATAMENTE”, inclusive na ordem que
constam na listagem constante no pregão, a “experiência” em manutenção nos
equipamentos, o que causa mais estranheza é que a Empresa responsável pelo
atestado é Comercio de equipamentos de refrigeração e vende “EXATAMENTE” os
equipamentos elencados.
7. Pesquisando os CNPJ das empresas que forneceram os atestados, contata-se
nenhuma delas possui os equipamentos atestados, pois as mesmas possuem
atividades diferentes do objeto contratado , bem como não faz referência no CNAE
8. Quem assina a maioria dos atestados, ou é um representante ou procurados, nunca
um administrador, gestor ou diretor , o que causa suspeição dos atestados fornecidos.
Assim sendo, acreditamos que os fatos acima descritos contribuem para a desclassificação do
concorrente, nos lotes em que foi declarado vencedor, por presumirmos que em certames preza-se pela lisura e seriedade
dos participantes , não se admitindo empresas aventureiras.
Porto Alegre 17. de dezembro de 2020
Calistro de Oliveira
CPF: 400.311.440-04
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