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ATA DE JULGAMENTO DO RECURSO 
“PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/13” 

 
Às 13:30 horas do dia 19 de fevereiro de 2013, na Sala de Licitações da 

Prefeitura do Município de Conchal, reuniram-se os Ilmos. Membros da 

Comissão de Licitação na Modalidade Pregão: Sr. André Luiz de Abreu 

(Pregoeiro), Sr. Alex Cordeiro (Equipe de Apoio), e, Sr. Josiel José Casarin 

(Equipe de Apoio), designados conforme Decreto nº 3.463,                                   

de 02 de janeiro de 2013, sob a presidência do primeiro declinado para 

apreciar, analisar e julgar o RECURSO interposto conjuntamente pelas 

empresas SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., GR INDÚSTRIA COMÉRCIO E 

TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, LW COMÉRCIO DE 

PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. e PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA. (Processo 2013/02/000625), referente ao Pregão 

Presencial nº 05/13 do Processo nº 2013/01/000002, objetivando a 

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA O TRATAMENTO DA ÁGUA.     

O certame ora mencionado foi suspenso pelos motivos já constados em ata 

anteriormente, quando todas as licitantes acima descritas e mencionadas 

solicitaram a INABILITAÇÃO da empresa OCC QUÍMICA LTDA. por a mesma 

ter protocolizado os envelopes para a participação do certame fora do horário 

estipulado pelo edital, com a suspensão do Pregão Presencial e tendo o 

Pregoeiro aberto o prazo para recurso, as empresas acima mencionadas 

assim o fizeram, diante disso foi aberto o prazo para manifestação de contra 

recurso para a empresa OCC QUÍMICA LTDA., esta, porém apresentou seu 

recurso por meio eletrônico contrariando o que exigia o item 20.13. do edital. 

Isso feito o Pregoeiro desta municipalidade encaminhou o processo na 
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integra ao Departamento Jurídico desta municipalidade solicitando 

PARECER a respeito do recurso apresentado pelas empresas. O Parecer 

Jurídico que passa a fazer parte integrante da presente deliberação opinou 

pelo INDEFERIMENTO do recurso ofertado pelas empresas, declarando a 

empresa OCC QUÍMICA LTDA. também HABILITADA para a participação do 

Pregão Presencial acima mencionado. Diante do exposto o Pregoeiro 

determinou ainda que seja publicada esta decisão e desde já convoca as 

licitantes participantes do presente certame para a abertura do envelopes 

que ocorrerá no dia 22 de fevereiro de 2013 às 08:30 horas. Nada mais 

havendo a tratar o Pregoeiro deu por encerrada a presente sessão e solicitou 

que o presente processo seja remetido ao Exmo. Prefeito Municipal para 

deliberação acerca desta decisão, e solicitou que eu, Josiel José Casarin 

__________, lavrasse a presente ata, que vai por todos os presentes assinada. 

 
 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ DE ABREU 
Pregoeiro 

 
 
 
 

ALEX CORDEIRO 
Equipe de Apoio 

 
 
 
 

JOSIEL JOSÉ CASARIN 
Equipe de Apoio 
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