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JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA JOEL GILBERTONI - ME - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 056/2022

PROCESSO: Nº 263/2022
INTERESSADO: DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTESE LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOSpara contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE: PÓRTICO, SISTEMA DE SOM, PALCO, GRADIL, TENDAS, SERVIÇOS DE
CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA COM SISTEMA DE LEITURA DE CHIP DESCARTÁVEL E

FORNECIMENTO DE NUMERAIS E SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, conforme quantitativos e
especificações constantes no Anexo|.
Referência: Apreciação de Recurso Administrativo

Senhor Prefeito,

A empresa JOEL GILBERTONI — ME, ora denominada Recorrente, por intermédio de
seus representantes legais, inconformada com a r. decisão deste Pregoeiro que a
inabilitou, conforme consignado no Relatório de Disputa da sessão Pública de 10/10/2022 (fls.
323 e verso), manifestou intenção de interpor recurso conforme a seguir aduzido.

Em conformidade ao artigo 4º, inciso XVIII, “declarado o vencedor, qualquer
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos” da Lei Federal nº. 10.520/02, a Recorrente manifestou suas intenções em recorrer,
consignando por escrito que:

Histórico de Justificativa de Recurso e Contrarrazões:
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“Recurso: que o meuatestado é sim compatível com o objeto da licitação no empenho 16408 do
atestado de capacidade técnica, o objeto do atestado é compatível pois minha empresa é
fabricante de todo tipo de cobertura... fabricação/locação/venda. Referente a cnd posso estar
enviando por email pois não encontrei opção cnd federalno sistema ? Possuo a CND valida.

Concedidos os prazos legais, a recorrente não apresentou os memoriais de seu
recurso, bem como decorrido o prazo legal de contrarrazões não houve manifestação de
qualquer empresa.

É o breve relatório.

O Pregoeiro, em face do recurso apresentado, entende que o mesmo NÃO DEVA
SER CONHECIDO, vez que ausentes os pressupostos de admissibilidade, restando prejudicada a
análise diante da inexistência do detalhamento dos fatos genericamente alegados na
interposição do recurso.

A decisão de inabilitação da JOEL GILBERTONI — MEe declaração deve ser mantido
pelos seus próprios fundamentos haja vista a inexistência de argumentos por parte da
recorrente.



Emacenaemeerme eg

retaPosto isto, e consubstanciado que uma decisão em contrário irá ferir os princípios
da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, o
Pregoeiro NÃO CONHECE do recurso interposto e mantém a r. decisão que inabilitou a JOEL
GILBERTONI — MEe declarou vencedordo item o segundo colocado.

Desta forma, em atendimento à legislação pertinente, submetemos à apreciação
da autoridade superior a presente manifestação, que propõem a manutenção da decisão deste
Pregoeiro referente à DECLARAÇÃO DE INABILITADA a empresa JOEL GILBERTONI — ME,
sugerindo o não provimento da motivação de recurso interposta.
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DESPACHO:

Conheço do recurso interposto pela licitante J0EL GILBERTONI

- ME €&, Com base na manifestação do Senhor Pregoeiro e
equipe de apoio a fls. 324/325 que adoto por
motivação, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ao Pregoeiro para prosseguimento do certame com a
adjudicação e homologação.

Publique-se.

GABINETE, 21 de outubro de 2022

FABIANO D LO BELENTANI

Prefeito Municipal


