
ATA 019/2019
JULGAMENTO DE RECURSO

 EDITAL DE LICITAÇÃO N° 161/2019 PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2019
REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2019

Aos vinte e 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 14h a Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 576, de 18 de abril
de 2019 para avaliar os Recursos Administrativos interpostos pelas empresas  Renata Nunes
Serviços ME, inscrita no CNPJ sob nº 26.945.744/0001-72, estabelecida na Rua Imigrante, nº
2784, Centro, na cidade de Serafina Corrêa, RS, protocolado sob nº 2453 em 11 de novembro
de  2019,  Sebastião  Padilha  da  Silva  ME,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  28.428.921/0001-79,
estabelecida na Rua João Belenzier, nº 26, Bairro Santa Lúcia I, na cidade de Serafina Corrêa,
RS, protocolado sob nº 2454 em 11 de novembro de 2019 e Arnaldo Roque Troian, inscrita no
CNPJ nº  27.423.620/0001-90,  estabelecida  na  Linha Bento  Gonçalves,  nº  2175,  Interior,  na
cidade de Serafina Corrêa, RS, protocolado sob nº 2455 em 11 de novembro de 2019 referente
ao Edital de Licitação n° 161/2019 – Pregão Presencial n° 061/2019.  As razões dos recursos
foram recebidas e de imediato foram feitas diligências para avaliação, a sessão foi suspensa
para análise dos documentos recebidos, conforme ata de sessão do dia onze de novembro de
2019. Ocorre que, conforme solicitado no subitem 8.2.5, alíneas “a” e “b” do referido Edital está
claro a exigência de comprovação do responsável  técnico para participação da empresa no
decorrente certame.  Referente  a inabilitação das  empresas recorrentes  sem o devido  prazo
recursal,  nota-se  que  as  mesmas  ao participarem do processo licitatório  são  detentoras  do
conhecimento que ao finalizar a sessão na qual uma ou mais empresas demonstrarem intenção
de manifestar  recurso,  o  prazo  se  inicia  automaticamente,  para  apresentação  de recurso  e
contrarrazões,  ou  seja  é  do  interesse  das  empresas  buscarem  a  informação  se  houve  a
apresentação,  para que no prazo,  possam contrarrazoarem,  conforme art.  nº  109 da Lei  nº
8.666/93.  Além  do  que,  como  apontado  nos  próprios  recursos,  a  Procuradoria-Geral  do
Município não é autoridade municipal com poder de proferir qualquer decisão, os pareceres são
apenas sugestivos. Perante os dois posicionamentos da Procuradoria,  conforme mencionado
nos Pareceres Jurídicos nº 171/2019 e 212/2019, cabe a Pregoeira e Equipe de Apoio, após as
devidas análises, preservando o princípio da impessoalidade, proferirem a melhor decisão, esta
que  foi  deferida  e  amparada  pelo  art.  3º,  §  3º  da  Lei  8.666/93.  Isto  posto,  julga-se  pela
IMPROCEDÊNCIA  dos recursos  apresentados  pelas  empresas  Renata  Nunes Serviços  ME,
Sebastião Padilha da Silva ME e Arnaldo Roque Troian, mantendo assim a decisão prolatada na
ata 018/2019. Encaminha-se para autoridade superior, publique-se a decisão na imprensa oficial
para efeito de intimação e ciência  aos interessados. A vista disto, na qualidade de Pregoeira,
determino nova data para sessão pública a realizar-se no dia 28 de novembro de 2019, às 14
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.
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Após análise realizada pela Pregoeira e Equipe de Apoio, julgo  IMPROCEDENTE os

Recursos Administrativos interpostos pelas empresas Renata Nunes Serviços ME, inscrita no

CNPJ sob nº 26.945.744/0001-72,  Sebastião Padilha da Silva ME,  inscrita no CNPJ sob nº

28.428.921/0001-79 e Arnaldo Roque Troian, inscrita no CNPJ nº 27.423.620/0001-90, e para

tanto invoco os mesmos fundamentos da Pregoeira e Equipe de Apoio na referida análise.

Serafina Corrêa, 25 de novembro de 2019.

Valdir Bianchet

Prefeito Municipal em exercício


