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ATA EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE APOIO E PREGOEIRO PARA JULGAMENTO DE 

RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE À LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 015/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/ 2017. 

 

Aos 09 dias do mês de junho de 2017, às 11h00 (onze horas), reuniu-se o pregoeiro Municipal e a 

comissão de apoio do Município de Pedras de Maria da Cruz, nomeados pela Portaria nº 004/2017, 

com o objetivo de julgar recurso administrativo referente ao processo licitatório 018/2017 na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, cujo objeto é contratação de prestação de 

serviços de telecomunicações de acesso a internet, conforme especificações constantes no 

Edital.  

 

Trata-se de recurso admirativo interposto pela empresa CMNT TELECONM LTDA - ME, em 

decisão do pregoeiro na participação do procedimento licitatório em destaque, em face de razões 

apresentadas pela empresa, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

06.955.515/0001-21, sediada na Conego Livínio, n° 107, Centro, januária-MG. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 

Foi manifestado e motivado pela empresa recorrente a intenção de recorrer na sessão pública de 

abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 realizada no dia 05/06/2017, conforme registrado 

em ata. 

Foi concedido o prazo de 03 (três) dias para protocolar as razões do recurso, como ouve apenas 

uma licitante presente dispensou-se contra razões em igual número de dias, que começariam a 

contar do término do prazo da recorrente. 

 

DOS FATOS: 

 

No dia 05/06/2017 a partir das 09:00, na sala de licitações da prefeitura municipal de Pedras de 

Maria da Cruz ocorreu a abertura dos envelopes de proposta de preços e documentação de 

habilitação referente ao processo licitatório mencionado acima. 

“Ao final do processo licitatório o representante legal do licitante CMNT TELECONM LTDA - ME 

declarou interesse em interpor recurso contrário a sua inabilitação, o mesmo alegou que o balanço 

patrimonial exigido no item 8.1.3.2 é dispensável para micro empresa optante pelo simples 

nacional” e apresentou uma declaração do seu contador onde o mesmo cita a lei federal 123/2006, 

art 26 e art 27. 
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2. DA DECISÃO    

 

Considerando o parecer jurídico desta prefeitura, e Pelo exposto, em face das razões expendidas 

julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado pela recorrente, reformando a decisão inicial, no 

sentido de DECLARAR INABILITADA do certame a empresa CMNT TELECONM LTDA - ME, 

fazendo constar que como compareceu apenas um licitante o processo licitatório foi FRACASSADO 

e que outro edital será elaborado e publicação assim que possível. 

 

 
  

 Pedras de Maria da Cruz, 09 de junho de 2017. 
 
 
 
 
 
 

Wesley Rabelo Durães                   
Pregoeiro 
 
 
 
 
 
Arlene Souza Barbosa    Rafael Barcelos Silva            Pedro Mendes dos Reis Junior 
Equipe de Apoio               Equipe de Apoio                     Equipe de Apoio 
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