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JULGAMENTO DE RECURSO
 EDITAL DE LICITAÇÃO N° 156/2019 PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2019 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil  e dezenove, na Sala de Reuniões da
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, situada na Av. 25 de Julho, nº 202, Centro, reuniram-se a
partir das 15h a Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 576, de 18 de abril de
2019 para avaliar o Recurso Administrativo interposto pela empresa C.L. RODRIGUES FACHINI -
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 13.937.633/0001-72, protocolado sob nº 2086 em 19 de setembro de
2019, referente ao Edital de Licitação n° 156/2019 – Pregão Presencial n° 057/2019. As razões do
recurso foram recebidas e de imediato foram feitas diligências para avaliação,  reconhecendo a
tempestividade. Em análise ao Parecer Jurídico nº 196/2019, emitido pela Procuradoria Geral do
Município,  a Pregoeira  e  Equipe  de  Apoio  decidem  acolher  a  decisão  prolatada  no  Parecer
Jurídico.  Isto posto,  julga-se pela  IMPROCEDÊNCIA  do recurso.  Visto  que  o pregão tem por
objetivo  selecionar  a  proposta  mais  vantajosa economicamente,  sendo  objetivado  na fase de
lances,  contudo,  os  licitantes  não  são  obrigados  a  ofertarem  preços  diversos  daqueles
apresentados na proposta escrita. Porém, uma vez ofertado o menor preço na fase de lances,
subentende-se que o aceite do licitante em contratar com base no último valor ofertado e não ao
valor  inicial  fixado  na  proposta  escrita  apresentada.  Diante  do  exposto,  o processo  será
encaminhado  à  autoridade  superior  para  homologação  e  adjudicação. Intime-se  os
interessados da decisão.

Michelle Veiga
Pregoeira

André Luis Suder
 Equipe de Apoio

          Mara Lúcia Padilha
Equipe de Apoio



Após  análise  realizada  pela  Pregoeira  e  Equipe  de  Apoio,  julgo  IMPROCEDENTE  o

Recurso Administrativo interposto pela empresa C.L. RODRIGUES FACHINI - EIRELI, inscrita no

CNPJ nº 13.937.633/0001-72, e para tanto invoco os mesmos fundamentos da Pregoeira e Equipe

de Apoio na referida análise.

Serafina Corrêa, 26 de setembro de 2019.

Valdir Bianchet

Prefeito Municipal em exercício




