
Estado do Rio Fr"e do Sul

Municipio de Santo $,ntdnio do Planalto
Emancipado em 20 de margo de 1992

PROGESSO ADMINISTRATIVO N.O 036/2022
pReeAo PRESENcTAL N.o oa$zaz2

JULGAIUENTO DE RECURSO

OBJETO: Constitui objeto da presente licitagSo a aqui$igdo de pegas e servigos (m3o de obra)
para reforma parciat da transmissio da mdquina motfniveladora (patrola) Caterpillar, modelo
12AH, Ano 2003 da Secretaria Municipal de Obras e \fiageo, em conformidade com Laudo de
Avaliagdo T6cnica de Engenharia Mec6nica, ART 11P97176 e especificag6es constantes no
Edital.

RECORRENTE: DESBRAVADOR COUERC|o DE plgAS, ilECANtCA E TRAHSPORTES
LTDA., CNPJ { 8,045.97210001 -68.

l

RECORRIDOS: Pregoeiro Sr. Vanderlei Marcelo Lerntren e demais membros da Comiss6o de
Licitag6es da Prefeitlra Municipal de Santo Ant6nio do lhnalto/RS.

1. DA TEITIPESTIVIDADE DA HEDIDA:

As raz6es s6o consideradas tempestivas visto que foram solicitadas dentro do periodo
definido pelo pregoeiro "O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para
1AA7/2022 ds 16h30min, com limite de contrarraz1o para 1510712022 ds 16h30min."

Contrarraz6es n5o foram apresentadas.

2. DAS APRESENTADAS:

2.1. Recurso contra a inabilitagio da Recorrente ao Ceftame.
l

RECORRENTE: DESBRA\TADOR COMERCTO DE PEQAS, MECANTCA E TRANSFORTES
LTDA., CNPJ n." 18.045.97AAAOF68. 

I

RECORRIDOS: Pregoeiro Sr. Vanderlei Marcelo termln e demais membros da Comiss5o de
Licita@s da Prefeitura Municipalde SantoAnt6nio do flanattolRS.

a) DO REGURSOAPRESENTADO: 
]

"No decorrer da andtise dos documenfos apre\entados dentro do envelope, de acordo
cam o exigido em edrtal no item 7 - Da Habilitagdo, olpregoeiro juntamente com a sua equipe
de apoio constatou que dentre fodos os documenfo$ exigrdog a empresa RECORRENTE
deixou de apresentar a Declaragdo exigida no subit$m 7.1.6, letra a) Ceftiddo negativa de
licitantes inid&neos, emitida pelo Tribunal de Contas {a Uni6o, momento em que inabilitou a
empresa e passou a convocar o segundo colocado.

Primeiramente 6 necessdro discutir soDre oC afos tomados pelo pregoeiro, o qual
trouxe a presente sessdo ao {Jso da formalismo em d"*oc no {namento em-que procedeu
com a INABILITAQAA DA RECORRENTE, pois a me$ma inseriu a Declangdo de tdoneidade
emrtida pela empresa alegando sua idoneidade e sa{e-se por parte da Administragdo que a
rnesrna possuirespaldo de entrar no pr6prio srsfema dq TGU e verificar de forma online durante
o pregdo a ldoneidade da empresa, momento em quelo pregoeiro, poderia ter utilizado do seu
poder de diligdncia e verificado no sife essa DeclarQgdo, sendo que a grande maioria dos
editais, ndo exige gue esse documento seja anexada em papet fisico, pois, de costume oqf\
pregoeiros verificam de forma online essa Declaragdo, atd porque a empresa colocou no$$ttt0

oEha Vluu^$ate \
nuJcryetrfiiEl$6,CEP$,s5,ffi,Cl\P,tS4.m4ffitgfurg6$30ry1p-Arr*li"it @santoantoniodoplanatto.rTgov.O, QSalye uma vida: doe sangue, doe 6rgflos e diga ndo ]s drogas - Lei Munieipal no 1.093?j1.
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Estado do Rio trande do Sul

Munici de Santo tdnio do Planalto
em 20 marqo de 1992

envelope a DeclaragSo de ldoneidade feita em timbrado, ndo colocarfamos uma
DeclaragSo falsa na enveloq, agindo de mdt fd e nos

bl DA ESPEqFrcegAo Do EDITAL:

"7. DA uaeutagAo

7.1. Para fins de habilitagSo Pregdo, o(s) licitante(s) deverd apresentar
dentro do ENVELOPE N.o 42, os de habilitagdo a seguir, em vigor
na data da abertura da abertura SessSo Pitblica do Pregdo:

OBS.; Caso algum dos fiscar.s obrigatdrios exigidos para cadastro
(elencados abaixo) esteja com o de validade expirado, a licitante deverd
regulariz*-lo no 6rgAa emitente anex6-lo coma mmplemento ao cefiificado
apresentado, sob a pena de

t...1

7.1 .6. Demais docamentos :

a) &rtid€o negativa de
Confas da Unido; GRIFE,.

[...]."

c) DO PEDIDO:

inid0neos, emitida pelo Tribunal de

"Diante dos fatos e fundamentos juridicos em comum acardo cam a
Edital de Licitag1o, cam a Legislag4o Vigente, e suas
sobre a matdria, a REQUERENTE vem requerer:

as demais normas que dispde

Declaragdo de ldoenidade prdpria junto a
preogoeiro verificar a sua veracidade e a ldoneidade empresa."

lnicialmente deve-se atentar que todos os

a) O devido deferimento e a devida gnulal
revogag1o quanto a decisdo pela INABILITAQAO da
DE PEpAS, MECANTCA E TRAATSPORTES LTDA.
a legislagSo vigente exposfa no presente recursa e

Ambito nacional, devem estar estritamente
administragSo priblica que norteiam o processo
govemamental.

No caso em aprego, adota-se, integralmente
juridico exarado pelo Consultor Juridico do Municfpio,

"O recurso administrativo foi
previsto no Aft. 4.o, inciso XVlll, da
conhecido.

rE hm Viver
ArJogefvfrq 1fr& CEPS,Sasq C}#l94?04ffim1 $ Fsr @3s77

Salve uma vida: doe sangue, doe 6rg5os e diga n6o

dos afos do presente pregSo e a
,resa DESBRAVADOR COMERCIO

presente certame, pois, de acordo com
fatos apontados a mesma apresentou

momento em que, estaria a poder do

licitat6rios processados em
na legislagSo e nos princlpios da
e legal de aquisigSo e contrataqio

raz6es quanto ao m6rito, do parecer
transcritas:

no prazo e forma legais, tal como
Federal n.o 10.520/02, pelo Que devp,s{r '..,

N"'
\^,

drcgas- Lei Municipal no 1.



Estado do Rio do Sul

Municipio de Santo t6nio do Planalto
Emancipado em 20 margo de 1992

No m6rito, compulsados os aufos, 6 de se confirmar a decisdo prolatada pelo
razdes de recurso apresentadas pela

fundamentos:
Sr. Pregoeiro, rebatendo-se
Reconente, pelos seguintes fafos

Em pimeiro lugar, 6 cefto que regras previstas no Edital devem ser par
todos obseruadas. Tanto a P0blica quanto as ernpresas
participantes do Ceftame ndo desatender as normas e condigdes
presenfes no instru menta * Art. 41 da Lei n.o 8.666193.

Em segundo lugar, al6m de ndo ser a fungdo do Pregoeiro, nda \he cabe
realizar dilig1ncias e obter os es previamente exigidos no

de passagem, a EmpresaEdital para qualquer licitante, o qual, diga-se
Recorrente, de forma consciente, de iuntar.

Ora, se a Sr. Pregoeirc agisse forma diferente, realizando diligdncias,
imprimindo documentos e ou faltantes para determinado licitante,
esfana agindo em flagrante
os demais.

ao Principio da lsonomia para com

Portanto, na situagdo concreta se verifica o propalado "excesso de
formalismo" por parte do Sr. n1o havendo a configurag1o de
qualquer ilegalidade ou ds normas aplicdveis i espdcie e aos
princi pios especfficos da LicitagSo.

Ern Altima andlise, n6o merecem as feses trazidas d baila pela
Recorrente. E sim, caso de da decisdo exarada e consequente

pela Empresa DESBRAVADORdesprovimento do recurso
coMERCtO DE PEQAS, E IRA'VSPORTES LTDA,

Face ao exposto, entende-se, com nos principios da legalidade, isonomia,
vinculagdo ao instrumento vantajosidade e julgamento objetivo,
pelo canhecimento e do Recurso Administrativo formulada pela

iRcto DE PEQAS, MECANTCA Elicitante DESBRAUADOR
rRII'VSPORTES LTDA., E, 1 pela manuteng1o da decisio
exarada no dmbita do Pregdo n-o A4/2022, com a adjudicagdo do
objeto do certame it Empresa vencedora.

S.m.j., esfe6 oparecer

Nelson Ant0nio llllalber
Con su ltor J u rtd ico S u b stituto
oABlRS 59.088"

Ante ao acima exposto, pelo respeito aos principios da legalidade, isonomia,
vinculaqSo ao instrumento convocat6rio, e julgamento objetivo, decide pelo

do Recurso Administrativo formulado
ttilECANIGA E

Vale salientar, ainda, que a
documentag1o exigida no Editale

conhecimento, e, quanto ao m6rito, pe.lo desprovi
pela licitante DESBRAVADOR COIIIERCIO DE
LTDA., e, consequentemente, pela manutengSo da
Presencial n.o 0412022, que inabilitou a Reconente.

nEbm Vivcr
AM Jogebfle{ 1 trlq CEPSSffi, CrSl 94m480(m1 $7 Frrrr @ 3s77

Safve uma vida: doe sangue, doe 6rgfros e diga ndo

vencedora apresentou toda a
d adjudicag1o do objeto.

exarada no Ambito do

drcgas - Lei Municipal no 1

'*+Hi.'-.iGl.
ffiP.7.,'
4,i*j

11.*-,;;, -r.,ir-

4. DA



. 'a ': ::- ,:

,+=*E.'-'
,fl I'Ei.r
,ffi m --', 'wa,:t .' -- /
*'- ?;
Br-,_:^/r

Estado do Rio Grande do Sul

Mun io de Santo tOnio do Planalto
Emancipado em 20 de margo de 1992

O presente recurso e julgamento serSo Senhor Prefeito
apreciagSo, e, no caso ratificagdo e homologagSo da

oEbm Wuer.lqul'
InJogBMfe(lOECEPS525@ChPJg4.m4mlglFsTIP4)3'I7lF-E{r*fcita@santoantoniodoplanalto.rs.gov.br

Salye uma vida: dae sangue, doe 6rgdos e diga n5o is drogas - Lei Municipal no 1.093/2011.

Suzana Erig Surkamp
Equipe de Apoio

Santo Ant6irio do Planalto/Rs, 19 de Julho de 2022.



'rarude do Sul

Munici tdnio do Planalto
Emancipado em 20 margo de 1992

PROCESSO N.o 036/2022
PREGAO PRESENCIAL o oo4t2a22

JULGAMENTO DE URSO

OBJETO: Constitui objeto da presente licitagSo a
para reforma parcial da transmissio da m6quina

de pegas e servigos (mio de obra)
(patrola) Caterpillat modelo

120H, Ano 2003 da Secretaria Municipal de Obras e em conformidade com Laudo de
Avaliaqdo T6cnica de Engenharia Mecdnica, ART 11

Edital.
176 e especificag6es constantes no

Estado do Rio

io de Santo

DO RECURSO
PE9AS,

DA RECORRENTE
TRANSPORTES LTDA., CNPJ

o Julgamento do Recurso
, concluldo em 1810712A22, e

RATTFTCA9AO OO JULGAMENTO
DESBRAVADOR COMERCIO OE
18.045.972t0001-68.

Elio Gilberto Luz de Freitas, Prefeito de Santo Ant6nio do PlanaltolRS, no
uso de suas atribuig6es legais, em observAncia aos imentos estabelecidos pelo Artigo
109, da Lei Federal no 8.666/93, Lei Federal n.o 1 Lei Complementar n.o 12312046,
com as alterag6es da Lei Complementar n.o 1471201 Decreto Federal n.o 10.02412019 e do
Decreto Municipal n.o 006/2013, delibera por
Administrativo, referente ao "PregSo Presencial n.o
resolve DEFERIR o presente Recurso
realizado pelo pregoeiro, juntamente com a Equipe de

e decide RATIFICAR o julgamento
Iio e HOMOLOGAR A DECISAO,

oEbm Vlver
A\,.hgeUtiE1S&CEPSS$,CNlP.tg4.?tx@mlg7Fcr,-ffl3gl71Q0-E*r*licita@santoantoniodoplanalto.rs.g

Safue uma vida: doe sangue, doe 6rgdos e diga ndo Qs drqas - Lei Municipal no 1.093/2011.
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