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RECURSO 

 

 Prefeitura de Restinga Seca 
  

Pregão Eletrônico Nº 019/2022 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA, RS 

REF.: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 

 

 

 A empresa BICALHO NETO & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 02.081.877/0001-

80, com sede à Rua Afonso Soares, nº 709, bairro Soares, município de Cachoeira do Sul, RS, CEP 

96.501-430, por meio de seu representante legal, Sr. José Maria Bicalho Neto, inscrito no CPF sob o 

nº 348.041.370-68, vem solicitar a revisão da decisão do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022, que 

teve inabilitada sua proposta, por “apresentar documento exigido no item 7.1.6 expedido pelo 

distribuidor de sede diferente da pessoa jurídica”.  

 Ao elaborar a documentação exigida pelo edital, o fornecedor pesquisou os itens exigidos 

utilizando um site compatível com a solicitação de CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIAS, porém 

se equivocou quanto a sua localização, obtendo uma certidão negativa de outra região que a esperada. 

Trata-se de erro meramente formal, não intencional por parte do licitante, uma vez que as certidões são 

obtidas de varias formas que podem confundir pela sua semelhança e finalidade. 

 A reclamante se enquadra na classificação de microempresa, conforme declaração exigida pelo 

edital PE 019/2022, que possibilita a apresentação de nova documentação regular em alguns casos. 

Assim encaminha através desta, a CERTIDÃO JUDICIAL CÍVIL NEGATIVA do Poder Judiciário do 

Rio Grande do Sul, que comprova a sua aptidão para participar do referido pregão. 

 Desta forma, solicita o acatamento deste recurso, habilitando a empresa e validando seus lances 

de participação no referido certame. 

 

 At. 

 

Cachoeira do Sul, 05 de abril de 2.022. 

 

 
BICALHO NETO & CIA LTDA – ME 

José Maria Bicalho Neto 



 

 


