
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EDITAL Nº 141/2019 - CARTA CONVITE Nº 003/2019

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, no Centro Administrativo Municipal
Amantino Lucindo Montanari, situado  na Av. 25 de Julho, nº  202, em Serafina Corrêa,  RS,
reuniram-se, a partir das nove horas, em Sessão Pública, os membros da Comissão Permanente de
Licitação do Município, Jennyfer R. Zanluchi Scheffer, André Luis Suder e Debora Cristina Vivian,
nomeados pela Portaria  n° 1071,  de 28 de agosto de 2018, para rever a decisão prolatada na
Sessão Pública realizada no dia 30 de julho de 2019, referente a Carta Convite nº 003/2019, que
tem por objeto a contratação de empresa de vigilância e zeladoria para a prestação de serviços de
ronda noturna, motorizada e desarmada, nas unidades determinadas pela prefeitura municipal de
Serafina Corrêa. Abertos os trabalhos, verificou-se que na Sessão Pública realizada em 30 de julho,
as  três  empresas  participantes,  JMS  Serviços  de  Portaria  Ltda,  Cristiane  Pilotto  e  Suzek
Serviços de Portaria, Zeladoria e Limpeza Ltda, foram inabilitadas devido a documentação estar
em  desconformidade  com  as  exigências  editalícias.  Na  ocasião,  a  Comissão  Permanente  de
Licitação concedeu o prazo legal  de oito  dias  úteis  para  apresentação de nova documentação
escoimada das inconformidades apontadas,  conforme prevê o artigo 48,  § 3º,  da Lei  8.666/93.
Ocorre,  que  na presente  data,  percebeu-se  que  ao  inabilitar  as  empresas,  não  foi  observado,
anteriormente,  o prazo recursal previsto no Artigo 109, Inciso I, da Lei nº 8.666/93. Portanto, com
base na Súmula 473 do STF, a Comissão Permanente de Licitação do Município exerce seu juízo
de retratação para, inicialmente, conceder o prazo recursal previsto no Artigo 109, Inciso I, da Lei nº
8.666/93, a contar de 06 de agosto, encerrando-se o prazo recursal em 12 de agosto. Decorrido o
prazo acima estabelecido e atendidas as exigências legais, acaso mantida a decisão anteriormente
prolatada  de  inabilitação  das  empresas,  concede-se  o  prazo  legal  de  oito  dias  úteis  para
apresentação de nova documentação, escoimada das inconformidades apontadas, conforme artigo
48, § 3º, da Lei 8.666/93. Determina-se o cancelamento da Sessão Pública agendada para 12
de agosto de 2019, às 14 horas. Posteriormente, será publicado aviso com a data da nova Sessão
a  ser  realizada  para  dar  continuidade  ao  certame.  A Comissão  determinou  a  publicação  na
imprensa oficial, para efeito de intimação e ciência dos interessados. Nada mais requerido nem a
tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelos
presentes, ficando desde já os autos com vistas franqueadas aos interessados.
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