
ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO

 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 166/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022, 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022 

Aos  vinte e um  dias do mês de  junho de dois mil e  vinte e dois, 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 os recursos administrativos interpostos pelas empresas:

Alexandre Joel Baldo - ME, inscrita no CNPJ sob nº 95.141.255/0001-80, estabelecida na

Av. Padre Caletti,  nº 218,Bairro Stefano Powala , na cidade de Casca, RS, recebido via

correio eletrônico em 13 de junho de 2022 e Lexbemark Comércio Ltda, inscrita no CNPJ

sob nº 03.328.413/0002-98, estabelecida na Rua Almirante Brasil, nº 812, Bairro Moocas, na

cidade de São Paulo, SP, recebido via correio eletrônico em 14 de junho de 2022, referente

ao Edital de Licitação n° 166/2022 – Pregão Presencial n° 025/2022. As razões dos recursos

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

tempestividade.  Ocorre  que,  conforme  ata  da  sessão  pública  do  dia  dez  de  junho  do

corrente  ano,  as  empresas  recorrentes  foram  inabilitadas,  pois  a  empresa Lexbemark

Comércio Ltda não apresentou a declaração exigida no item 8.2.5 alínea “b” e a empresa

Alexandre Joel Baldo – ME apresentou a referida declaração, porém sem ser devidamente

reconhecida em cartório  como exigido  no item,  portanto ambas empresas manifestaram

inteção  de  interpor  recurso.  É indiscutível  que  a  Pregoeira  e  Equipe  de  Apoio   devem

sempre  avaliar  o  conjunto  de  concorrentes,  evitando-se,  a  todo  custo,  inabilitações

precipitadas,  sendo  a  referida  avaliação  realizada   com especial  cautela.   Partimos  do

princípio  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório  que  está  disciplinado  nos

artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, que rege o procedimento licitatório, vejamos: 

“Art.  3º  A  licitação  destina-se  a  garantir  a  observância  do  princípio

constitucional  da  isonomia,  a  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
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Art.  41.  A Administração não pode descumprir  as normas e condições do

edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]

XI - a vinculação ao edital  de licitação ou ao termo que a dispensou ou a

inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;”

Ainda, devemos analisar o que dispõe o item 8.2.5  do Edital, vejamos:

8.2.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[...}

b) Documento, reconhecido em cartório, que a empresa declare ser distribui-

dor autorizado para revenda da marca ofertada. Sendo que a qualquer mo-

mento poderá ser exigido a apresentação de documento fiscal que comprove

entrada da mercadoria originada do fabricante ou distribuidor autorizado no

Brasil.

Portanto, após avaliação dos recursos, a Pregoeira e equipe de Apoio mantêm a decisão de

inabilitação das empresas, motivada pela falha na vinculação ao instrumento convocatório.

Isto  posto,  julga-se  pela  IMPROCEDÊNCIA  dos  recurso  interpostos  pelas  empresas

Alexandre Joel Baldo – ME e Lexbemark Comércio 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  pelas  empresas  Alexandre  Joel  Baldo  -  ME e Lexbemark

Comércio Ltda, e para tanto invoco os mesmos fundamentos da pregoeira e equipe de

apoio na referida análise.

Serafina Corrêa, 21 de junho de 2022.

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal 
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