
ATA  DE JULGAMENTO DE RECURSO
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021, 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da prefeitura municipal

de  Serafina  Corrêa,  situada na  Av.  25  de  Julho,  nº  202,  Centro,  reuniram-se a  partir  das  10h a

Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 267, de 17 de fevereiro de 2021 para avaliar

o  recurso  administrativo  interposto  pela  empresa  Baggio  &  Marcolina  Sistemas  de  Limpeza  e

Segurança LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob nº 08.145.249/0001-05, estabelecida na Av. Guilherme

Mantese, nº 405, Bairro Centro, na cidade de Guaporé, RS, protocolado sob nº 357 em 09 de março de

2021 e as contrarrazões apresentadas pela empresa Sidnei Ribeiro de Souza, inscrita no CNPJ sob nº

24.747.518/0001-51,  estabelecida  na  Rua  Liberdade,  nº  215,  na  cidade  de  Serafina  Corrêa/  RS,

protocolado sob nº 413 em 17 de março de 2021 referente ao edital de licitação n° 010/2021 – pregão

presencial n° 007/2021. Cabe salientar que a apresentação das contrarrazões é tempestiva, devido ao

comunicado  publicado  no  site  oficial  do  município,  “A Prefeitura  Municipal  de Serafina  Corrêa

informa que, na próxima quinta e sexta-feira, dias 11 e 12 de março, será realizada manutenção

na estrutura tecnológica interna do Centro Administrativo, o que acarretará na indisponibilidade

de algumas atividades internas e externas. Por conta disso, haverá apenas expediente interno,

sem atendimento ao público, no Centro Administrativo”.  As razões do recurso e contrarrazões

foram recebidas e de imediato foram feitas diligências para avaliação, reconhecendo a tempestividade.

Ocorre que, conforme ata da sessão pública do dia cinco de março do corrente ano, foram declaradas

vencedoras as empresas Arnaldo Roque Troian para os itens 02, 04 e 05 e Sidnei Ribeiro de Souza

para os itens 01 e 03. A recorrente manifesta-se acerca das planilhas de custos, item 6.1, alínea “b” do

edital, mencionando que as planilhas apresentadas pelos demais licitantes se limitam a apontar de

forma rasa e genérica os custos do serviço. No entanto, o instrumento convocatório não específica

modelo padrão a ser seguido pelos participentes do certame, apenas solicita que a planilha contemple

todos os custos, não sendo necessário o desmenbramento dos mesmos, além de que em análise ao

processo, verifica-se que na fase interna para elaboração do edital utilizou-se planilha resumida, sendo

contraditório  a  desclassificação  das  empresas  por  tal  motivo. Isto  posto,  julga-se  pela

IMPROCEDÊNCIA do recurso interposto pela empresa Baggio & Marcolina Sistemas de Limpeza e

Segurança LTDA- ME. 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

Fabiola Fregonese
Equipe de Apoio



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

administrativo interposto pela empresa  Baggio & Marcolina Sistemas de Limpeza e Segurança

LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob nº 08.145.249/0001-05, e para tanto invoco os mesmos fundamentos

da pregoeira e equipe de apoio na referida análise.

Serafina Corrêa, 18 de março de 2021.

Valdir Bianchet

Prefeito Municipal


