
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE alta Fortis
CNPJ N.º 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917 em|TOoDIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOVO Horizonte

MANIFESTAÇÃO DO PREGOEIRO

TERMO: Decisório
FEITO: Impugnação
REFERÊNCIA: EDITAL Nº 052/2020 - PROCESSO Nº 097/2020 —- PREGÃO

PRESENCIAL Nº 032/2020
TIPO: MENOR PREÇO DO ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para realização de “RETÍFICA
DE MOTOR MAQUINÁRIO TIPO RETROESCAVADEIRA” , com

fornecimento de peças e serviços, conforme
especificações constantes do Termo de Referência —

ANEXO 1.
RECORRENTE: Lincetractor Comércio, Importação e Exportação

Eireli.
RECORRIDA: Pregoeiro - Equipe de Apoio - Decreto nº 6.761/19
e 6.895/20.

Preliminarmente, cabe salientar que, embora
intempestivamente apresentada, a referida impugnação é
apócrifa (sem assinatura) e, portanto, sem autenticidade
confirmada, além de não haver a comprovação por meio de
documento hábil, da condição de representação legal da empresa
impugnante por parte da pessoa que consta do final do

documento, configurando, dessa forma, defeito de representação
de natureza insanável.

Todavia, mesmo com os vícios acima apontados (por
ser apócrifo), e com base no princípio da segurança, propomos
não deixar de enfrentá-lo em seus argumentos.

Com efeito, este Pregoeiro após ter ouvido de
interessado em participar do certame (quando de visita
técnica) que após exame das peças “in loco” havia constatado
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que algumas delas não seria reaproveitada, além da falta de

outras indispensáveis na montagem do motor, não estariam no

local, bem como não constavam da lista de peças orçadas

(praticamente as mesmas alegações do requerente), decide este,
após ouvir (pessoalmente) a área requisitante solicitar a

suspensão do certame, para promover as correções das falhas e

readequação do edital, o que foi autorizado pela autoridade
superior.

Publique-se.

Novo Horizonte, 05 de maio de 2020
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