
ATA  DE JULGAMENTO DE RECURSO
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 091/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2020, 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2020

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, na sala de reuniões da prefeitura municipal de

Serafina Corrêa, situada na  Av. 25 de Julho, nº 202, Centro, reuniram-se a partir das 16h a Pregoeira

e Equipe de Apoio,  designados pela Portaria nº 619, de 21 de maio de 2020 para avaliar o recurso

administrativo  interposto  pela  empresa ADRIANA DA SILVA MANTOVANI, inscrita  no  CNPJ  nº

24.220.596/0001-01,  estabelecida na Rua das Missões, nº 187, Bairro Pioneiro, na cidade de Nova

Bassano, RS, protocolado sob nº  1752 em 26 de outubro de 2020 referente ao edital de licitação n°

091/2020 – pregão presencial n° 039/2020. As razões do recurso foram recebidas e de imediato foram

feitas diligências para avaliação, reconhecendo a tempestividade. Ocorre que, conforme ata da sessão

pública, empresa AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos LTDA, inscrita no CNPJ sob nº

05.919.156/0001-94, foi declarada vencedora e teve sua habilitação condicionada a apresentação da

Certidão Negativa de Débitos relativo aos tributos federais, pois a empresa declara ser beneficiária da

LC 123/06.  O documento solicitado foi  entregue conforme exigência editalícia,  porém a recorrente

afirma que a empresa só pode apresentar nova documentação se a certidão em questão não estivesse

válida, o que não foi o caso, pois o documento não constava no interior do envelope de habilitação.

Cabe  salientar  que  não  houve  apresentação  de  Contrarazões  por  parte  da  empresa  AP  Oeste

Distribuidora e Comércio de Alimentos LTDA.  Portanto, em análise ao Parecer Jurídico nº 152/2020,

emitido  pela  Procuradoria  Geral  do Município,  a Pregoeira e Equipe de Apoio decidem acolher  a

decisão prolatada no Parecer Jurídico.  Sendo que  a Pregoeira  exerce seu juízo de retratação para

tornar  a empresa AP Oeste inabilitada por não cumprir os requisitos de habilitação, decidindo pela

PROCEDÊNCIA do recurso administrativo interposto pela empresa ADRIANA DA SILVA MANTOVANI.

Encaminha-se  para  autoridade  superior, publique-se  a  decisão na  imprensa oficial  para  efeito  de

intimação e ciência aos interessados. Isto posto, na qualidade de Pregoeira, determino nova data para

sessão pública a realizar-se no dia 10 de novembro de 2020, 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 da empresa Adriana da Silva Mantovani . Torno público para conhecimento

dos interessados.

Michelle Veiga
Pregoeira

André Luis Suder
 Equipe de Apoio

         Daniela Turmina
Equipe de Apoio



Após análise realizada pela pregoeira e equipe de apoio,  julgo  PROCEDENTE   o recurso

administrativo  interposto  pela  empresa  ADRIANA DA SILVA MANTOVANI, inscrita  no  CNPJ  nº

24.220.596/0001-01, e para tanto invoco os mesmos fundamentos da pregoeira e equipe de apoio na

referida análise.

Serafina Corrêa, 06 de novembro de 2020.

Valdir Bianchet

Prefeito Municipal


