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ATA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO 

20 DE MAIO DE 2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 – EDITAL Nº 004/2020   

 

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, no Centro Administrativo Amantino 

Lucindo Montanari, situado na Av. 25 de Julho, 202, Centro, em Serafina Corrêa, RS, 

reuniram-se, às nove horas, a Pregoeira Michelle Veiga e Equipe de Apoio, designados pela 

Portaria nº 576/2019, de 18 de abril de 2019, a fim de diligênciar acerca das propostas,  

planilhas de custos  e esclarecimetos referentes ao Pregão Presencial nº 004/2020. Ocorre 

que, após minuciosa análise, percebeu-se que a empresa O.M. Zeladoria Ltda, inscrita no 

CNPJ sob nº 04.728.227/0001-09, estabelecida na Rua Madre Paulina, nº 632, na cidade de 

Carlos Barbosa, RS é optante do Simples Nacional, e utilizou desse benefício de tributação 

para sua formação de preço, conforme apresentado em sua planilha de custos, para o  item 

02, Serviço de Portaria (Diurno). Porém, em atendimento ao disposto no Anexo IV da Lei 

Complementar nº 123 de 2006 e a Solução de Consulta nº 57 de 2015  emitida pela Receita 

Federal verifica-se que a atividade de portaria não pode ser prestada por optante do Simples 

Nacional, por não se enquadrar no conceito de vigilância pois não está nas exceções previstas 

no §5º C do art. 18 da LC nº 123, de 2006. Em virtude dessa análise, na qualidade de 

Pregoeira,  exerço o juízo de retratação, alterando a decisão inicialmente proferida na Ata de 

Reunião do dia sete de maio do decorrente ano, decidindo então pela DESCLASSIFICAÇÃO,  

da proposta da empresa O.M. Zeladoria Ltda, para o item 02 do edital, pelos motivos já 

expostos, sendo esse o único item cotado pela empresa. Ressalta-se que,  a data para 

continuidade do certame continua aprazada para o dia 22 de maio de 2020, às 9 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. Torno 

público para conhecimento e intimação dos interessados. 

 

 

 

Michelle Veiga 
Pregoeira 

André Suder 
Equipe de Apoio 

Mara Lucia Padilha 
Equipe de Apoio 

 


