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DECISÃO DE OFÍCIO - PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022

Com base no recurso interposto pela empresa NILZA MARLI

KUSNÍEWSKI 91556341920, contra sua inabilitação do Pregão Presencial n°

057/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de recapagem, vulcanização, conserto, montagem e

desmontagem de pneus, destinados à manutenção regular da frota de máquinas

e veículos do município de Planalto - PR, que ocorreu no dia 25/07/2022 às

09:00hs na sala de licitações do município de Planalto, Eu Carla Sabrina Rech

Malinski, Pregoeira nomeada pela Portaria n° 123/2022, juntamente com a

Equipe de Apoio, revemos de ofício a decisão que culminou na inabilitação da

referida empresa.

Esta decisão tem como base o Acórdão 988/2022 indicado nas razões

recursais, que indica a necessidade de evitar o excesso e formalismo e a

possibilidade de diligenciar se a empresa possuía no momento da licitação a

condição exigida no edital que estava ausente no envelope. Com isso, verificou-

se que a empresa possui contrato com o Município de Planalto desde

18/10/2019 através do contrato n° 216/2019 e também pelo contrato n° 07/2021

com o mesmo objeto e quantidades compatíveis com a presente licitação e que

não tem registro de nenhuma situação que o desabone, sendo assim

considerada HABILITADA para o Pregão Presencial n° 057/2022. Com esta

decisão, a fim de realizar a nova classificação, fica definida a data de 26 de julho

de 2022, ás 17:00hs (dezessete horas) sessão pública para realização do ato.

Sem mais para o momento, segue assinada.

Planalto - Pr, 26 de julho de 2022 às 15:06hs (quinze horas e seis minutos).
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Carla Sabrina Rech Malinski

Pregoeira
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