
ATA DE ANÁLISE DE RECURSOS  RELATIVO AO JULGAMENTO DE  DOCUMENTOS, RELATIVOS 
AO EDITAL Nº 158-2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 34-2010, APRESENTADOS PELA LICITANTE 
ROVANA LUBRIFICANTES E EQUIPAMENTOS LTDA.
Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, no Centro Administrativo Amantino Lucindo 
Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS, reuniram-se a partir das quinze horas,  a 
Pregoeira, Jaqueline da Silva Zanini, e sua Equipe de Apoio, Angélica do Carmo Facco, designadas pela 
Portaria nº 051, de 08 de janeiro de 2010, e André Jovani Bianchet, designado pela Portaria nº 513, de 14 
de julho de 2010, para procederem ao julgamento do recurso tempestivo interposto pela licitante Rovana 
Lubrificantes  e  Equipamentos  Ltda,   CNPJ  nº  90.266.297/0001-24,   contra  a  sua  inabilitação  pela 
Comissão de Licitação.  DAS RAZÕES DO RECURSO: As peças recursais que farão parte do presente 
procedimento licitatório,   em resumo apresenta o seguinte histórico:  Primeiramente manifesta-se pelo 
credenciamento  realizado  nos  termos  previstos  no  edital,  Em  segundo,  que  apresentou  toda  a 
documentação necessária em tempo hábil. Em terceiro,  que a documentação fora verificada quando da 
abertura dos envelopes; e, em quarto, pela restrição a competitividade do certame. Dentre os argumentos 
ditos, citou o princípio de igualdade, razoabilidade, proporcionalidade, da eficiência e da supremacia do 
interesse público.   Alegou ainda o excesso de formalismo por parte da Pregoeira.   Para finalizar,   a 
recorrente, respeitosamente, requer seja reconsiderada a decisão proferida na ata de sessão pública 
realizada no dia primeiro de dezembro do ano de dois mil e dez.   DAS CONTRA RAZÕES: Não houve 
apresentação de contra razões pelas empresas Pacassa & Cia Ltda e Comercial Buffon Combustíveis e 
Transporte Ltda.      Em análise as RAZÕES a Pregoeira passa a decidir: i) não há que se falar em 
verificação de documentos  de habilitação e propostas antes mesmo da abertura de envelopes. O que 
ocorreu  foi  autenticação  de  documentos  viabilizada  pelo  item  8.8.  do  edital,  a  fim  de  compor  
documentação exigida no envelope nº 02, sendo que estes serão verificados somente se a  empresa for  
classificada na primeira fase.   ii) Quanto ao item 8.2.10: Certidão Negativa de Falência ou Recuperação 
Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30(trinta) dias da 
data designada para a apresentação do documento.   Não surte efeito a justificativa apresentada pela  
licitante recorrente em seu recurso. A  Pregoeira não pode descumprir as normas e condições da lei,  a 
igualdade de condições a todos os concorrentes, aos princípios da Administração Pública ao qual se acha 
estritamente vinculada.   iii)  quanto  ao item 8.2.11:  A licitante  deverá  apresentar  seu Certificado  de 
Registro junto a Agência Nacional de Petróleo. Pela Pregoeira, por contato telefônico, foi diligenciado 
junto a  Agência Nacional de Petróleo  que empresa revendedora/distribuidora de óleo lubrificante não se 
faz obrigatório.  Esclareceu que o produto comercializado é de que deve estar registrado. Desta forma, 
para este  item 8.2.11,  a Pregoeira  revê seu julgamento,  decidindo-se pela  aceitação das razões da 
recorrente.  Ato  contínuo, a Pregoeira,  para  finalizar,  no  uso  de  suas  atribuições  permanece  pela 
inabilitação da empresa recorrente pelo não atendimento aos termos  exigidos no item 8.2.10, justificada 
pelo princípio da igualdade a todos os licitantes: "   Concluídos os trabalhos, a Pregoeira determinou a 
publicação no quadro mural e no site www.serafinacorrea.rs.gov.br, para ciência dos interessados. 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 presentes.

Jaqueline da Silva Zanini Angelica do Carmo Facco        André Jovani Bianchet

         Pregoeira                              Equipe de Apoio                        Equipe de Apoio

  

          


