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l>t'CISÃO 1>& Prmmo Ut; Rt)(:ON!fll!tiHAÇÃO 

REFF.RtNCIA: To~ de I'~°" n• 00112020 - l'to<:. J\dminis1rt11ivo n" 001/2020 

REQUERENTE: llR. COMl!tlCIO Dll VlllCUI.OS P.IIUIU 

1- RELA TÓRIO 

A Preícitma Municipal de SIio Mi"uel da Baixa Grandcll'I publtc:ou ed ital pan1 

reali.zaçlo de licitaçllo na modlllidade TOMADJ\ DE l>REÇOS, rqiis1rado ,ob o n• 001/2020, 

QUjo o~elo ,! a "Contrn1..,110 da em~.. para nquisiç·llo de equipamcnlo e matc.rial 

pcrmar,enle p111ra •1<:ndct- as ncocssldadeo! do municlpio de SIIO Mi8""1 d• Dai><• Orandc/Pi-, 

Nos tcm,os do JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO do dia 

11/03/2020. decidiu-se pelo DEFERIMENTO do .,.,urso llf"C$""'wlo pela cmp~ JFSM 

EMPREENDIMENTOS, sendo declarada Ycnr:edoc'a da TOMADA DE. PREÇOS N9 

00112020 - PROCESSO ADMINISTRJ\ TlVO Nº 001/2020,. 

Jnconfc,rmada com a dccl~o. a. empresa BR COMERCIO DE YEICULOS EIRELI, 

apresen.too '"pedido de teeOMideraçao em f.,.,., d.. decislo que deferiu o Rc,cuno 

Adminiatra.tiYO da empresa JFSM EMPREENDCMENTOS"'. Ar11,w:n.-n1a a Rcqu,.rcntc-, cm 

sfn1ese. que a decido "a.eluiu a possibilidade de contntaçao com a Recorrente com~ em 

■legaçllc,i Cffdn.C8$". 

R.:cebido. respondo oo Pedido, nos lermos le&11is. e c:onfürmc os fundmnn.to, 11 

11- FUNDAMENTAÇÃO 

Prc:liminanncnt.._ embora entenda j 6 ler o Comôullo de, Licita,;® "" pronuncuado 

dcvidamc:ntc ■obre • mottriu. c.m rc9postn a.o rceuno inlcrpotto pcln empn:-,m JFSM 

EMPREENDIMENl'OS e a impu111t8çllo 11prcscntn pela reque-rcnte, reconhece o direito de: 

pe1içlo que 6 próprio do• atos odrnln1■tratlvos que primam pela publ !cidade e pouibilidadc dm 

ampla defesa e do contraditório. 

QuL'lnlo õs olcR&Çllc$, vc:rilic11-sc que nlo 1roz, o pedido de reconsidera~, qualquer 

fnlo ou orgumcnto,çl\o nova.,, que fundamcnlc o. mudar1Ç11 de posicionamen10. 

l'or ludo isso, rci1cro o que foi c.,cpllco.do cm rcsposlo a.o n:curso intcrpo,to pela 

cmptt:Sa JFSM llMl'RE6NDIMENTOS e o impusnu,çlo aprcsc:nlll pela requerenle, tendo cm 

visto. o cni1llcr acessório das planilhas orçamcntliriu, harmorúundo-se os princípios do 

julgamento objetivo e d.o principio d4 vlnculaçillo ao instrumenlo convoeatório eom • busea 

pela propo,,t■ m■b Y■ntajos■ e a neccalda,Je de utiliz:açto do romi■lbmo modC1"11do, 

cntendc.,o potof .. c,I • corl"c,flo de trros fonnab e m■lcrlab de ftdl coa,t■taflo nu 

pl■nllbu de ciui.s, em todas as modalidades de Ucl.laçlo, dttde que nlo baj■ ■lleraflo d@ 

valor global da pnposl■ e-■ ae mantenll■ oequf\lel, 

No mesmo sentido, eoUt.em-se decisões do T ribunal de Jusliça do Rio Grande do Sul 

e Tribunal de JliSliça de: Santa Catarina: 

E.,a.inda: 

"AGRAVO DB INSTRUMENTO. DIR.EtTO ADMINISTIU.TIVO. 
LICITAÇÃO. PLANILHA DE C STOS E FORMAÇÃO DE 
PREÇO. CORREÇÃO DE lRREOULAR.IDADE. VALOR DA 
P~OPOSTA NÃO ATINGIDO. AUS~CIA DE PRENlzo. 
PRINCIPIO DO FORMALISMO MODERADO. - O dcíeriment.o dr 
medida liminar em mandado de segurança exige a presença dos 
requisitos do tnciso Ili do, art . ?+ da Lei a• 12 .O 16 /2009, com M 

re.uatv~ do § 2•. - O cqul\'OCO coutante da plwlho. de cuslos e 
fomwçlo de p<e90 não interferiu ria propmt.., nem causou prejuízo i 
nd minislraçllo ou aos dema.ls lichan1es. - ObserYlnci• do prin.,ipio do 
fomui.fümo moderado. con:i iderando a incxist.cncia dr irn:BUlaridade 
que macu11e os condiçõc.s de habililaçlo da impetrante. AOR.A VO DE 
INSTR.UMENl'O PROVIDO, DE PLANO." TJRS. Agravo de 
lnslrUmenlo Nº 70062996012, Vig&ima Segunda Omar■ Clvcl. 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilcne BollZilltllll, Julgado em 
12/12/201◄ . Dalll de public11çllo: 17/12/2014 

"Ae,avo de Instrumento". Mandado de SqiW'tlllça. Licitação. Prcgiló 
Presencial . Fornecimento de nulo de obra ca,paci.tada P"l1l preslaçlo de 
servíços de jardioagem. Emprna inicialmente ddclassificada do 
certame, mas que QOmprovou por intenrM!:dio de -
lldmtnillnltivo o cumpri.mcn10 das disposições cditallci.as. 
Aptcsentaçllo de ptmllha de custos de despesas m&lito-hospilalaru 
cm local diYeno do esmbelecido. ReaYnliaçAo da propcma 
•presentada. Possibilidade. Aus!n.cia de m~oraçl(I do preço i;loba1 

..... """'-- -, 
nprç~cmmlo,. Mnnulcnç-3à do dc:cisGo ínlt1tlocu16ri11 proferida 00 
1"1rhncim ~mu. 

"Nr10 é c:abl\'CI excluir l"ºr<>"•º~ vanllljo"3.1 ou potcocialmcrile 
snll;fnlórins 11rocnns r,or aprcscnlllrcm dcfeit~ irrclevanle-s ou porque o 
•rrinclpio da isono1ni11' imporia u11i.amento de c,ctrcmo rigor". A 
isnnomin nllo obri1111 odoçilo de ronnoll5mo írmcio,nal (Marçal Justcn 
Filho) 

"Nilo w r,odc r,cnlcr de vista que II linalidade precipua da licilaçlo ê a 
escolha do conlrataçào mais vanllljosa para a Administraçllo Públic:4 e. 
f'll.111 allni:i-lo. n!lo pode o 11dminis1r.idor ater-se à rigorismos formais 
cxaccroodos, o ponlo de afns14r possíveis interessados do certame. o 
qUé limilllri11. o c.ompctiçllo e, par con$Csuinte, icdUiZÍrill li 

oportunidades de .:soolh11 pa,ra II eontrataçlo~1. 

Tudo isw posto, én1c:ndo nao hD.ver erro nas fundameniações que levaram à decislo 

d3 Comi$$llo de Lldinç,ao e confümo II de,;;i :iaOo 10mm. 

Ili - DECISÃO 

Pdos esclarecimentos presladM, dc:c:idc NEGAR PROVIMENTO ao pedido de 

T«onsidC1'aç4o uprescnlado pela empresa BR COMERCIO DE VElCULOS EIRELI, 

montendo innl1,;,md11 a decisão. 

Os a1110s do proces.so liciwório encontra-se com vista Oanquea.da ~s intacssados 1111 

sala da Comissão de: Licitaç-õcs da Pn:fcilura Municipal de Soo Migu~I dlL BmlYL Gr:mde/Pl. 

São Miguel d11 B11ix.a. Grunde/PI, 23 de m:1r90 de 2020 

1 TJSC. Pn>ccno ... 00113.~1.2016.1.24.0000 (Aoo.ilto) 0n. $traio Robmo Oauch LIIZ. Julpdo ffll 

22/11/2016. 
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SSTADO DOPIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEl'REDO PACHECO/PI 

G/1.IJJNETE 00 PllEFtllTO 

-
--·--CNP/ N• 4 1.522.:L29/0001-47 

DECRETO Nº 00512,020, DE 31 DE MARÇO DE 2020. 

Prorroga e determina, nas redes públicas e 
privadas, a suspensllo das aulas, como medida 
exoepcionel pere o enfrentamento eo Covid-19 
e dá outras providéncias. 

O PREFEITO DO MUNICf PIO DE SIGEFREDO PACHECO, Estado de P iauí. 
no uso das atribuições que lhe s.ão conferidas pela Lei Orgânica do Município. 
e 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde - OMS classificou. 

em 11 de março de 2020, que o COVI0-19, nova doença causada pelo novo 

Coronavl rus (denominado SARS•CoV-2) é uma pande mia : 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 18.902, de 23 de março de 2020 que 

determine a suspensão das atividades comercieis e de prestação de serviços. 

em comp.lemento ao decreto nº 18.901 , de 19 de març,o de 2020, que 
detemiina as medidas excepcio,nais que especifica, vo ltadas para o 

enfrentamento da grave orise de saúde pública decorrente da Covid-19. e dé 

outras providências: 

CONSIDERANDO a Nota Técnica do Comitê de Operações Emergancl.als do 

Estado, sob a coordenaçao da Secretaria Estadual da Saúde - SESAPI que 

orienta pela permanência das medidas excepcionais para o enfrentamento da 

Covld-19; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n• 004/2020 de 3 1 de março da 2020 

que declarou ·estado de calamidade pública·. no Município de Slgefredo 

Pacheoo; 
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