
ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA LICITANTE 

ARTEMIO  GAGGIOLA-ME  E CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA 

LICITANTE GARA  DIESEL  COMERCIO  DE  MÁQUINAS  LTDA, FRENTE AO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04-2011.

Às quatorze horas do dia dez do mês de janeiro  do ano de dois mil e doze, nas 

dependências da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, reuniu-se a Comissão 

Permanente  de Licitação designada pela Portaria Nº. 1198, de 27  de dezembro  de 2011, 

composta pelas servidoras Jaqueline da Silva Zanini (Presidente), Angélica do Carmo Facco 

e Wagner Luis Vallar Rodrigues,  para procederem ao julgamento do recurso tempestivo 

interposto pela empresa  licitante ARTEMIO GAGGIOLA-ME , CNPJ nº 10.545.444/0001-66, 

contra o  resultado  de  classificação  e  julgamento  das  empresas  que  apresentaram  as 

marcas JMR,  DLP,  JUPITER,  CRAL,  IKS,  MARFLEX,  AVX,  RENATA,  CEMAK,  VETOR, 

PAQUERINHA,  UNIVERSAL,  EURO,  VDM,  VALTEX,  AJAX,  STRIKE,  ROLAMENTO 

GAUSS, por estarem em desacordo com o item 4.1 do presente edital. Alega que as marcas 

referidas  fornecem  apenas  peças  de  reposição  e  complementou  que  não  são  peças 

fabricadas  por  indústrias  que  fornecem  para  montadoras.  DAS  CONTRARRAZÕES:  A 

empresa GARA DIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, CNPJ nº 00.815.180/0001-60, 

apresentou as contrarrazões ao recurso no prazo legal. Manifestou  que  as  peças 

apresentadas  pela  mesma  são  fabricadas   por  empresas  que  fornecem  para  linha  de 

montagem de montadoras, tanto que a empresa recorrente também apresentou peças e 

preços de mesma marca. Por fim requer o indeferimento do recurso interposto pela empresa 

Artemio  Gaggiola,  tendo  em vista  que  a  empresa  recorrente  cotou  e  classificou-se em 

primeiro lugar  nos itens 23 e 104 com a mesma marca que está contestando. Em análise 

as RAZÕES E AS CONTRARRAZÕES, a Comissão Permanente  de Licitação passa a 

decidir: Posterior  as  diligências  realizadas    junto  ao  Departamento  de  Compras  do 

Município;  ANFAVEA,  IQA,  INMETRO, Sindipeças,  CATERG não foi  possível  analisar  o  

mérito da causa.  Resultou dessas diligências que o INMETRO já possui regulamentado  

para 2012 a certificação de algumas linhas de peças automotivas; também foi pautado a  

exigência de sejam fabricantes detentores de ISO 9000 e, se for o caso, ISO 14000, a fim  

de proporcionar manutenção da frota municipal, garantia   e segurança aos usuários. De  

outro lado, o recorrente não fez provas documentais de que as marcas apresentadas por  

          



seus concorrentes não atendem as especificações do edital, mesmo porque na sua própria  

proposta financeira também apresentou as marcas questionadas.  Assim, posterior a todas 

as  diligências  realizadas,   a Comissão Permanente  de Licitação,  nega  o  recurso 

apresentado pela  empresa recorrente e,   mantém as empresas classificadas na ata de 

julgamento  de  propostas  financeiras  relativas  ao  edital  nº  207-2011,  modalidade 

Concorrência  Pública  nº  004-2011,  realizada  no  dia  1  de  dezembro  de  2011.  Em 

cumprimento o que prescreve o artigo 109, parágrafo 4º da Lei de Licitação, submetemos o 

presente julgamento a autoridade superior para as suas deliberações.  Nada mais havendo 

a tratar, foi dada por encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente Ata e assinada pelos 

membros da Comissão de Licitação.

Jaqueline da Silva Zanini        Angelica do carmo Facco     Wagner Luis Vallar Rodrigues

Presidente da Comissão          Membro da Comissão         Membro da Comissão

          


