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Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 12/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS
PARA COMPLEMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
Decisão da Pregoeira
Considerando a realização da Sessão Pública do presente certame em 23.03.2020, tendo
sagrado-se vencedora do lote único do Pregão a empresa HM MÓVEIS LTDA – EPP, ao passo
que, a empresa RN COMERCIAL LTDA EPP, embora tenha credenciado-se na oportunidade,
recusou-se a apresentar envelopes de propostas e habilitação, manifestando-se ao final pelo
interesse em apresentar razões de recurso em face da habilitação e proposta da vencedora.
Considerando que ante a manifestação de interesse recursal sobredita esta Pregoeira destacou
para todos que, as razões do recurso precisariam ser entregues no setor de licitação no prazo
de 3 dias úteis contados a partir da data 24/03/2020 nos horários de funcionamento, das
08:00hs ás 12:00hs, para aferição de sua tempestividade na forma preconizada pelo art. 4º da
Lei 10.520, e que, embora ultrapassado o prazo recursal referido, desde 26.03.2020, as razões
recursais não foram apresentadas, há de ser reconhecida a decadência do direito para a
recorrente/manifestante a esse respeito, devendo o pregão seguir seu curso com as etapas
subsequentes, na forma prevista pelo Edital.
Nestes termos, convoca-se a empresa HM MÓVEIS LTDA – EPP, para apresentação de proposta
reformulada, conforme valor final negociado em Sessão, bem assim, para na forma e prazo
estabelecidos no Edital, apresentação das amostras dos itens licitados.
Publique-se.
Itabela, 30 de março de 2020.

GIONARA DE SOUZA PINHA
Pregoeira
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