PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000 - Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
Dom Macedo Costa – BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0268/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2019/SRP
RECORRENTE: NUNES DA COSTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
RECORRIDO: PREGOEIRO DE DOM MACEDO COSTA
INTERESSADO: EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA
OBJETO: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
varrição de vias públicas, coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos
domiciliares e comerciais não perigosos e serviços congêneres para o Município de
Dom Macedo Costa.
DECISÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, no uso das suas atribuições,
com base no parecer emitido pela assessoria jurídica do Município, sobre o Recurso
apresentado decide:
a) Receber o recurso apresentado pela Recorrente, vez que tempestivo e, no

mérito, julgá-lo improcedente, mantendo-se a inabilitação da recorrente,
adotando-se como motivação a exposição do Parecer Jurídico em anexo,
qual seja que a empresa NUNES DA COSTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
LTDA, deixou de apresentar provas de sua capacidade operacional, descumprindose o subitem 8.9.3 do Edital, visto que apresentou atestados de capacidade técnica
emitidos em nome da empresa PP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, capazes
de atender apenas ao item e não em seu próprio nome, para fins de comprovação
da qualificação técnica operacional;
b) acatando o resultado apresentado pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal, referente
ao

Processo

Administrativo

em

epígrafe

correspondente

ao

PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 006/2019/SRP, determinando que proceda a negociação direta
do valor proposto e, vez que não há óbice de ordem legal, administrativa ou judicial
quanto à regularidade do processo, para homologação do resultado da presente
licitação adjudicando-se o objeto da Licitação em favor da empresa EXEMPLAR
SERVICE E LIMPEZA LTDA.

Dom Macedo Costa, 04 de junho de 2019.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
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