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Prefeitura Municipal de
Nova Viçosa publica:
x Decisão em Recurso Administrativo do Edital Pregão Srp nº
164/2020-Objeto: Futura e eventual aquisição de equipamentos de
informática (computadores, acessórios) para atender as demandas das
Secretarias deste Município).
x Decisão do Edital Pregão Srp nº 164/2020 do Processo
Administrativo nº. 754/2020- Objeto: Futura e eventual aquisição de
equipamentos de informática (computadores, impressoras, peças e
acessórios) para atender as demandas das Secretarias deste Município).
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DECIS
SÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO
O
EDITAL PREGÃO SRP Nº
N 164/2020.
PROCESSO ADMINISTR
RATIVO Nº. 754/2020
OBJETO: Pregão Presenncial, do Tipo Menor Preço por Lote, objjetivando a futura e
eventual aquisição de equuipamentos de informática (computadores, impressoras,
i
peças e
acessórios) para atender as demandas das Secretarias deste Município).
Trata o presente dee Recurso Administrativo apresentada pela empresa TEIXEIRA
INFIRMÁTICA LTDA, peessoa jurídica de direito privado, com sede na
n cidade de Teixeira
de Freitas, estado da Bahia, na Avenida Marechal Castelo Branco, nºº. 492, Centro, tendo
como representante o Senhoor AdilmoBuzatto.
URSO.
1. DO EXAME DO RECU
O Recurso foi encam
minhado de forma tempestiva e de acordo coom as disposições da
Lei 8.666/93, posto isso, paassa-se ao exame de mérito.
Em síntese de suaas razões recursais, a empresa alega que a Pregoeira decidiu
fracassar o Lote I, considerrando que os valores apresentados pela recorrrente estavam acima
dos referenciados pela Adm
ministração Municipal. Ou seja, a empresa reccorrente apresentou o
valor final de R$ 925.500,000 (novecentos e vinte e cinco mil e quinhenttos reais) para o Lote
1, sendo que o valor de reeferência para o referido Lote é de R$ 534.3394,36 (quinhentos e
trinta e quatro mil trezentoss e noventa e quatro reais e trinta e seis centavvos).
Juntou documentoss e ao final requereu o provimento do recurso para que seja
declarada vencedora do Lotte I.
É o relatório.
A
Pública é regida por fundam
mentos e princípios
É cediço que a Administração
elencados na Constituição Federal de 1988, que em seu Capítulo VII – Da Administração
Pública, especificamente em
e seu artigo 37, assim estabelece: “A addministração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
D
Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios
p
de legalidade, impessoalidade, mooralidade, publicidade
e eficiência (...)”.
Considerando as afiirmações elencadas pela empresa recorrente, não parece razoável
que a Administração se ajuuste aos seus preços propostos, tendo em vissta que todos os itens
que estão sendo licitados tiiveram seus preços individualmente pesquisados através do banco
de preços usado pela Administração Municipal.
2. CONCLUSÃO.
Diante do expostto e sem mais nada a evocar, respeittados os princípios
constitucionais do Contradiitório e da Ampla Defesa, conheço do Recursso apresentado pela
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empresa TEIXEIR
RA INFORMÁTICA LTDA para no mérito, negar-lhe
provimento, permanecendoo

a o momento pela Pregoeira e Equipe de apoio referentes ao
todos os atos praticados até
Pregão Presencial nº.164/20020.
Em cumprimento aoo que determina o artigo 109, §4 da Lei 8.6666/93, encaminhem-se
os autos ao Prefeito Munnicipal de Nova Viçosa para tomar conheccimento do Recurso
Interposto, bem como aindaa de todo o teor desta decisão.
Nova Viçosa, 20 de março de 2020.
CLAUDIA OTTO CRUZ MOREIRA
Pregoeira
Decreto nº.851/2020
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DECISÃO
EDITAL PREGÃO SRP Nº 1644/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIIVO Nº. 754/2020
OBJETO: Pregão Presencial, doo Tipo Menor Preço por Lote, objetivando a futura e eventual aquisição
de equipamentos de informáticca (computadores, impressoras, peças e acessórios)
a
para atender as
demandas das Secretarias deste Município).
M

Vistos e examinados,
Vieram os autos a esta Autoridadde Competente para análise do recurso interrposto pela empresa licitante
TEIXEIRA INFORMÁTICA LT
TDA, já qualificada nos autos em epigrafe, em
e face da decisão proferida
pela Pregoeira Oficial do Municíppio de Nova Viçosana sessão pública e mantiida em sede de Decisão.
Desta forma, após detida analise das razões do recurso administrativo interpossto, e com fundamento no
comandos legais aplicáveis a espéécie,
DECIDO:
ACOLHER por seus próprios fuundamentos a decisão da Pregoeira, para connhecer do recurso interposto
pela empresa TEIXEIRA INFIRM
MÁTICA LTDA, e para no mérito, julga-lo IM
MPROCEDENTE.
Mantenho a decisão da PREGOEIRA, para negar provimento ao recursso interposto pela referidas
licitante, confirmando os atos praaticados até o momento, para como consequência manter o resultado para
o Lote 1.
Determino seja dado continuiddade dos atos licitatórios, com a prática de todos os demais atos
administrativos necessários à connsecução do procedimento licitatório instauraado, até sua final conclusão,
em busca do cumprimento dos Prrincípios da Eficiência e Celeridade Processuual, que devem nortear todos
os procedimentos licitatórios.

É como Decido;

p
que produza os efeitos
Dê-se ciência, as recorrentes, bem como publicidade a presente decisão para
legais.

Nova Viçosa, 20 de março de 20220.

Manoel Costa Almeida
Prefeito Municipal
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