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A Prefeitura de São Joao do Polêsine 
Setor de Licitações  
                                        HENRIQUE LUIS LERMEN, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
24.913.475/0001-37, com sede na rua Duque de Caxias, nº 1572, bairro centro, Cidade de São Pedro da 
Serra/RS, através de seu representante legal, abaixo assinado, vem pelo presente colocar INTERPOSIÇÃO 
DE RECURSO do EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL n° 016/2020, com abertura no dia 13.01.2021 pelo 
seguinte motivo; 
 
DOS FATOS 
- A empresa NEXO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA, não apresentou comprovação conforme item 7.1 b) 
prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;  
 
DO RECURSO 
- A empresa não apresentou o documento solicitado no item 7.1 b) prova de inscrição no cadastro de 
contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade; 
Como podemos ver abaixo: 

 
 
A empresa NEXO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA, apresentou uma ficha cadastral a qual não está sendo 
solicitada no referido edital, deixando de apresentar a prova de inscrição de contribuinte estadual. Conforme 
documento extraído do site da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Cataria 
(https://tributario.sef.sc.gov.br/tax.NET/tax.net.cadastro/conssc_sitcad.aspx ). 
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- Sendo assim não atendendo o item 7.1 b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado ou do 
Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; do edital. 
 
 

Diante disto, requer: 
 

- A DESCLASSIFICAÇAO de empresa NEXO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA, do Edital de Pregão 
Presencial n° 016/2020 por vício de origem, não cumprindo as exigências constantes no mesmo. 

 
São Pedro da Serra – RS, 14 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

_______________________________ 
Henrique Luis Lermen 

Empresário                             
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