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JULGAMENTO DE RECURSO
 EDITAL DE LICITAÇÃO N° 161/2019 PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2019

REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2019 

Aos cinco dias do mês de novembro 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
9h 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 TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 30.868.811/0001-70, estabelecida na Estrada São Lucas, nº 120,
Bairro São Lucas, na cidade de Paraí, RS, protocolado sob nº 2248 em 15 de outubro de 2019,
referente ao Edital  de Licitação n°  161/2019 – Pregão Presencial  n°  061/2019.  As razões do
recurso foram recebidas e de imediato foram feitas diligências para avaliação,  reconhecendo a
tempestividade. Em análise ao Parecer Jurídico nº 171/2019, emitido pela Procuradoria Geral do
Município  acerca de um processo similar,  a Pregoeira  e Equipe de Apoio decidem acolher  a
decisão prolatada no Parecer Jurídico. Ou seja, em relação as empresas que possuem o mesmo
responsável técnico é visto que o mesmo profissional que assina por duas empresas acaba tendo
conhecimentos  dos  valores  de  suas  propostas,  causando  prejuízo  ao  ato  competitório  e
afrontando o disposto no art. 3º, § 3º da Lei 8.666/93, violando o sigilo das propostas. Em relação
as declarações previstas no edital, está claro na descrição do subitem 8.1 do referido edital que as
empresas que apresentam o Certificado de Registro Cadastral (CRC) expedido pela Prefeitura
Municipal de Serafina Corrêa devem anexar no envelope nº 02 apenas a qualificação técnica
solicitada no subitem 8.2.5. Portanto a Pregoeira  exerce seu juízo de retratação para tornar  as
empresas  Arnaldo Roque Troian, Sebastião Padilha da Silva ME, Renata Nunes Serviços ME e
Construtora IDB Eirelli ME inabilitadas por não cumprir os requisitos de habilitação, decidindo pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL do recurso administrativo interposto pela empresa Terraciclo Coleta De
Resíduos Ltda. Encaminha-se para autoridade superior, publique-se a decisão na imprensa oficial
para efeito de intimação e ciência aos interessados. Diente do exposto, na qualidade de pregoeira,
determino nova data para sessão pública, para o dia 11 de novembro de 2019, às 09 horas, na
Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, localizada no Centro Administrativo
Municipal Amantino Lucindo Montanari,  Av. 25 de Julho,  nº 202, centro,  tendo a finalidade de
realizar a análise dos documentos de habilitação das empresas Pandolfo, Fedrigo & Cia LTDA e
Terraciclo Coleta De Resíduos Ltda. Torno público para conhecimento dos interessados.

Michelle Veiga
Pregoeira

André Luis Suder
 Equipe de Apoio

          Mara Lucia Padilha
Equipe de Apoio



Após  análise  realizada  pela  Pregoeira  e  Equipe  de  Apoio,  julgo  PROCEDENTE

PARCIALMENTE o Recurso Administrativo interposto pela empresa TERRACICLO COLETA DE

RESÍDUOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 30.868.811/0001-70, e para tanto invoco os mesmos

fundamentos da Pregoeira e Equipe de Apoio na referida análise.

Serafina Corrêa, 05 de novembro de 2019.

Valdir Bianchet

Prefeito Municipal em exercício


