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Eu, Mauricio Ramalho Barreto dos Santos, no dia 07/04/2021 às 09:30, participei da
Licitação que Outorga a permissão de uso para os boxes do Mercado São Miguel. Como
solicitado no edital de propostas, segui as regras e as solicitações de documentos como
pedido. Na nesta mesma concorrência a Sra. Cristiane Andrade Anton, também se fazia
presente, a mesma estava com a proposta de maior valor concorrendo para o boxe de
número 16, porem os documentos incompletos.
Faz-se que q Sra. Cristiane Andrade Anton foi inabilitada por documentação incompleta.
Entretanto, após alguns dias da licitação, mesmo tendo ciência de ter assinado a ata do
certame, perante a mesa de comissão da licitação, ainda sim, insiste em entrar com um
recurso incabível alegando e caluniando os participantes habilitados.
Nesse sentido, a Sra. Cristiane Andrade Anton, me acusa de possuir algum “contato” que,
por ventura, tenha me ajudado a conseguir os documentos necessários à habilitação.
Entretanto, reuni os documentos para habilitação sem ajuda, e ainda que houvesse
assessoramento jurídico, o mesmo é legal.
Ademais, ainda sobre a documentação, possuo experiência em licitação, e logo assim que
foi publicado o edital, efetuei o levantamento da documentação necessária, quais sejam 2
(duas) certidões (trabalhista e dívida ativa da união) são retiradas em sites dos órgãos, 1
(uma) somente diretamente na Sefaz (Nada Consta do Município) é retirado
presencialmente, desde a muito tempo com a pandemia a Sefaz vem flexibilizando
atendimentos e facilitando o contato com a população através de seus canais de
atendimento como: (SAC telefone de contato ao cliente, e-mail, agendamentos de
atendimentos emergenciais), lembrando também que o SEFAZ  como um órgão público de
caráter essencial, manteve suas atividades internas todas funcionando normalmente,
também retornou as atividades presencias dias antes da licitação, fazendo da alegação da
mesma incabível.
O que alega a Sra. Cristiane Andrade Anton não é cabível, porque o edital foi publicado
muito antes mesmo da fase de fechamento total de 30 dias das atividades por causa da
pandemia. O que vejo é que a Sra. Cristiane Andrade Anton provavelmente não teve a
mesma força de vontade e talvez falta de experiência em prática de licitação. Com isso
deseja somente atrapalhar o andamento da habilitação dos demais concorrentes.
Vale lembrar ainda, que a Sra. Cristiane Andrade Anton ao se encontrar com dificuldade de
levantar documentos, teria o direito de antes de acontecer a concorrência, fazer a alegação
informando a tal situação.
Ainda assim, mesmo com a consciência que estava faltando a documentação na qual o
edital deixava claro as regras, a mesma não se pronunciou e assinou a ata concordando
com as habilitações.
Por conseguinte, a Sra. Cristiane Andrade Anton está ofendendo a comissão julgadora
quando dúvida a legitimidade do documento. Sabendo ela que diante da mesa de comissão
julgadora, estão profissionais preparados e aptos às suas funções.
Deixo claro que tomarei as medidas cabíveis para que a Sra. Cristiane Andrade Anton tenha
que provar essa calúnia que foi lançada aos Habilitados da licitação.

Desde já agradeço!
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