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ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO 
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 144/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021 

 

Ao primeiro dia do mês de novembro 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 

14h 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 Samed- Serviços de Assistência 

Médica Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 17.814.488/0001-93, estabelecida na Rua Pinheiro 

Machado, nº 537, Sala 402, Bairro Centro, na cidade de Lajeado/ RS, recebido via correio 

eletrônico em 20/10/201 e contrarrazões apresentada pela empresa Sulzbach & Sulzbach 

Serviços Médicos Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 34.324.584/0001-72, estabelecida na Rua 

Manaus, nº 685, apto 110, Bairro Schulz, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, recebida via 

correio eletrônico em 25/10/2021 referente ao Edital de Licitação n° 144/2021 – Pregão 

Presencial n° 044/2021. As razões do recurso e contrarrazões foram recebidas e de imediato 

foram feitas diligências para avaliação, reconhecendo a tempestividade. Breve relato dos fatos, 

conforme ata da sessão pública do dia quinze de outubro do corrente ano, a empresa recorrente 

manifestou interesse na interposição do recurso motivado pelo documento apresentado para o 

item 8.2.5, alínea “d” do referido edital e quanto ao período de prestação de serviços 

apresentado nos Atestados de Capacidade Técnica da empresa declarada vencedora Sulzbach 

& Sulzbach Serviços Médicos Ltda.  Ocorre que a empresa declarada vencedora, anterior a data 

do certame solicitou, via correio eletrônico, pedidos de esclarecimentos acerca do Alvará 

Sanitário, o qual em diligências com a Vigilância Sanitária do município constatou-se não haver a 

necessidade do referido documento, pois a prestação dos serviços ocorrerão nas dependências 

do município. Portanto, conforme diligências e análise ao Parecer Jurídico nº 179/2021, emitido 

pela Assessoria Jurídica, a Pregoeira e Equipe de Apoio decidem acolher a decisão prolatada no 

Parecer Jurídico. Isto posto, julga-se pela IMPROCEDÊNCIA do recurso interposto pela empresa 

Samed- Serviços de Assistência Médica Ltda. Diante do exposto, o processo será encaminhado 

à autoridade superior para homologação e adjudicação. Intime-se os interessados da decisão. 

 

 

 

Michelle Veiga 
Pregoeira 

 

André Suder 
Equipe de Apoio 
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Após análise realizada pela pregoeira e equipe de apoio, julgo IMPROCEDENTE a 

impugnação interposta pela empresa SAMED- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, 

inscrita no CNPJ sob nº 17.814.488/0001-93, e para tanto invoco os mesmos fundamentos da 

pregoeira e equipe de apoio na referida análise. 

 

 

 

 

  

Serafina Corrêa, 01 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal  


