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REFERENCIA:

Processo
Tomada

RECORRENTE:

DECISAO

- RECURSO

Licitat6rio

nO 009/2018

de Preyos n° 001/2018

HELlO GUARA SERVI~OS

E LOCA~AO - ME

Trata-se
de recurso
administrativo
apresentado
tempesti vamente pela empresa HELlO GUARA SERVI~OS E LOCA~AO ME, ' inscri ta no CNPJ nO 27.565.482/0001-83,
recebido no dia 19
de Marc;:o de 2018, requerendo
a sua habili tac;:ao, no Processo
Licitatorio
n°
009/2018,
modalidade
Tomada
de
Prec;:os n°
001/2018, cuj 0 obj eto e a Contratac;:ao de empresa especializada
em engenharia para execuc;:aode base para pavimentac;:ao asfaltica
de via publica em di versas ruas do povoado de Martinopolis
e
sede do municipio de Fruta de Leite/MG.
Destaca-se,
que foi devidamente
comunicado
a outra
empresa
participante
do processo
as· razoes
do recurso
ora
interposto
(conforme documentos
anexos nos autos), no entanto
nao houve contra razoes dentro do prazo assegurado em lei.
Considerando
0
parecer
juridico
do
Procurador
do
Dr. Farlley Gutemberg Pereira Freire, onde opina pelo
parcial
do recurso
interposto
pela Empresa
HELlO
GUARA
SERVI~OS
E LOCA~AO - ME,
mantendo, pois, a decisao pela
inabilitac;:ao da empresa recorrente e 0 devido prosseguimento
do
processo licitatorio.
Municipio,
provimento

DECISAO
Sabe-se que deve 0 Municipio
bus car no procedimento
lici tatorio sempre 0 menor prec;:oacompanhado de urn servic;:ode
qualidade,
observando
sempre
os principios
constitucionais
e
zelando por uma boa administrac;:ao.
Pelo exposto
acima
e apos analisar
os procedimentos
e
informac;:oes prestadas pela Comissao de Lici tac;:aoe os Tecnicos
do Municipio presentes na sessao, e com base no Parecer Juridico
emi tido pelo Procurador Municipal,
decide 0 Prefei to Municipal
de
Fruta
de
Leite/MG,
INDEFERIR,
0
recurso
administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE
CEP 39558-000 - Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.483/0001-48
Avenida Montes Claros, 900 - Centro - (38) 3841-9101

19102/9104

www.frutadeleite.mg.goy.br-prefeitura@frutadeleite.mg.goy.br

apresentado
pela empresa ~ELIO GUARA SERVIC;OS E LOCAc;AO - ME,
mantendo
a
sua
INABILl TAC;AO,
levando
em
considerac;:ao os
principios da vinculac;:ao ao instrumento convocat6rio,
julgamento
obj eti vo, da impessoalidade,
da moralidade,
economicidade
e da
proporcionalidade,
que sao pilares para toda e qualquer decisao
no ambito da Administrac;:ao Publica.
De-se prosseguimento
ao procedimento licitat6rio em questao,
dando
ciencia
aos
licitantes
interessados,
em
especial
ao
Recorrente.

Fruta de Leite/MG,

06 de Abril de 2018.

MarCleni~
Prefeito

Rocha
Munic~al

