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EDITAL Nº 213/2020
PROCESSO Nº 349/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2020
TIPO: Menor preço DO LOTE

OBJETO: Aquisição de MUDAS DE ÁRVORES PARA ARBORIZAÇÃO URBANA, visando a
realização do projeto paisagístico no loteamento Residencial Alto do
Taquaral, conforme especificações e quantidades constantes do Termo de
Referência — ANEXO I.

MANIFESTAÇÃO A RECURSO ADMINISTRATIVO

Conheço do recurso impetrado na sessão pública,
exclusivamente por meio presencial, da licitante BANDEIRA EVENTOS E

PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME - CNPJ/MF nº 08.662. 138-68, insurgindo do ato
de habilitação da licitante ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI,
motivando que “a empresa apresentou como qualificação técnica uma nota
fiscal e um CAT sem acompanhamento do devido atestado”.

Na sessão pública o Pregoeiro levando em consideração
que a nota fiscal apresentada como comprovante de aptidão pela licitante
que ofertou o menor preço (11,11% abaixo da pesquisa de preços elaborada
pela administração) é de emissão para a própria Prefeitura Municipal de
Novo Horizonte e que o ato convocatório em nenhum momento exigiu o CAT,

sendo o documento juntado sem necessidade, deliberou por habilitá-la,
No tempo regulamentar, a recorrente não apresentou as

razões recursais, exercendo, entretanto, o direito de petição motivado
na ata da sessão pública (fl. 131) dos autos. Em homenagem ao princípio
da boa-fé conheceu da motivação, não como razões recursais, mas como
direito de petição, passando a julgar o recurso nos termos do art. 8º,
inc, XXVII, do Decreto Municipal nº 4,122 de 02 de março de 2006 para,
no mérito, negar-lhe provimento.

Por tratar-se de mera falha formal passível de
saneamento nos termos do art. 8º, inc. XIX, do mesmo Decreto
regulamentar c/c os subitens 18.17 e 18.18 do edital, o Pregoeiro
diligenciou aos registros e assentamentos existentes no Setor de
Compras/licitações e Finanças da Administração e pode-se constatar que
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a empresa ALTERNATIVA VERDE EMPRTEENDIMENTOS EIRELI, prestou serviços e
forneceu mudas ao Município, em três oportunidades, como se vê dos
documentos juntados às fls, 134/140, dos autos do processo nº 349/2020.

Isto posto, o Pregoeiro conhece da manifestação que se
quer houve motivação ou mesmo apresentação de razões recursais para
conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Nestes termos, em ato
continuo o Pregoeiro adjudica o objeto à licitante ALTERNATIVA VERDE
EMPRTEEND IMENTOS EIRELI, pelo valor total do lote de R$ 11.520,00,

Novo Horizonte, 27 de janeiro de 2021
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