
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 

CONCORRENCIA N 2  08/2019 - JULGAMENTO DE RECURSO 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa EDER MARCIO DE OLIVEIRA, 

contra a deciso da Cornisso Municipal de Licitaçôes proferida em 02/10/2019, que a 

desclassificou por ter informado prazo de conclusão das obras para 05/11/2021, sendo que o edital prevê 

prazo de no máxirno 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de homologaco. 

Em sIntese, alega a recorrente em suas razöes recursais que quando da elaboraço da 

proposta, por urn erro de digitaço informou "a data de 0511112021 para a conc/usão das obras, 

quando deveria ter informado o mês 0512021", juntando, inclusive, nova proposta corn os dados 

inforrnados de acordo corn o Edital de Concorrência n 2  08/2019. 

Da análise do referido recurso, verifica-se que os argurnentos apresentados pela recorrente 

no trazem qualquer elernento capaz de provocar urna mudanca de deciso por parte desta 

Comissào, razo pela qual deixamos de dar provimento ao presente recurso, rnantendo-se a 

deciso anteriorrnente proferida, que culminou corn a desclassificaco da sua proposta, por 

unanirnidade. 

Tendo ern vista que a recorrente é a ónica participante do item 13 do Anexo I - Relaçào dos 

Imóveis, do Edital de Concorrência n 2  08/2019, iriarnos propor para que fosse concedido o prazo 

de 08 (oito) dias (iteis, nos terrnos do § 32 do artigo 48, da Lei 8.666/93, para que a rnesrna 

apresentasse nova documentaço escoirnada das causas que ensejaram a sua desclassificaco. 

Entretanto, ja que a recorrente apresentou nova proposta sanando as irregularidades 

anteriormente apresentadas, em atendimento aos princIpios da econornicidade e celeridade que 

devem reger todos os atos da Administraço Piblica, esta Cornisso houve por bern reclassificar a 

nova proposta da ernpresa EDER MARCIO DE OLIVEIRA, em relaco ao item 13, pelo valor total de R$ 
6.000,00 (seis mil reals), corn prazo de inIclo da construcào previsto para o mês 11/2019, corn prazo de 
conclusào das obras para o rnês 05/2021, corn prazo de inIcio das atividades operacionais para o rnês 
06/2021, corn geraco de empregos para 12 (doze) furicionários, no havendo, portanto, a necessidade da 
concessào do referido prazo legal para a apresentaço da referida inforrnacào. 

Dessa forma, fica adjudicada a proposta da empresa EDER MARCIO DE OLIVEIRA, na forma da 
classificaçào acima descrita; corn todas as demais condiçôes conforrne Edital. 

Pederneiras, 23 de- otFt.ubo de 2019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 

CONCORRENCIA N2  08/2019 

DESPACHO 

Homologo a deciso proferida pela Comissäo Municipal de Licitaçöes que julgou 

improcedente 0 recurso interposto pela empresa EDER MARCIO DE OLIVEIRA e ao mesmo tempo 
reclassificou e adjudicou a sua nova proposta corn fundamento no artigo 48, parágrafo 32,  da Lei n 9  
8.666/93, visto que a recorrente antecipadamente sanou as irregularidades anteriormerite apresentadas e 

trata-se da (mica participante do item 13 do Anexo I - Relaçäo dos lmóveis, do Edital de Concorrência 

n 2  08/2019. 

Pederneiras, 23 de outubro de 2019 

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA 

Prefeito Municipal 

Rua Siqueira Campos, S-64 - Centro - CEP 17280-000 - Pederneiras/SP 
Tel.: (14) 3283 9570 - Fax: (14) 3284 1764 - www.pederneiras.sp.gov.br  


