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PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

GABINETE 

DECISÃO 

Processo administrativo nº: 120/2022 
Pregão presencial nº 037/2022 

Trata-se de processo de licitação, encaminhado ao Gabinete do Prefeito para decisão 
final, nos moldes do § 4° do art. 109, da Lei 8.666/93. 

É a síntese do necessário. Decido. 

Pois bem, conforme constam nos auto~ houve interposição de recurso pela empresa 
CIA TREILERS, a qual visa a reforma da decisão do Pregoeiro, com o fim de inabilitar 
a empresa vencedora, qual seja, ZEMA METALURGICA EIRELLI. 

A empresa recorrida apresento contrarrazões, fundamentando a necessidade de se 
manter vencedora . 

O feito foi submetido a parecer jurídico, o qÜal opinou pelo improvimento do recurso. 

O pregoeiro bem elucidou os fatos dos autos e ponderou que não há como vitimar a 
ampla concorrência com a aplicação do formalismo exacerbado, ponderou que deve 
observar o principio do interesse público, da eficiência, da razoabilidade e da 
proporcionalidade, de modo que recebeu o recurso e decidiu pelo improvimento. 

Sem mais delongas, adoto com fundamentos de decisão os argumentos lançados às 
f. 259/266, mantendo incólume a decisão proferida pelo pregoeiro. 

DIANTE DO EXPOSTO, nada mais havendo, torno esta decisão definitiva, na forma 
do §4°, do art. 109, da Lei 8.666/93. 

Na oportunidade, ADJUDICO o objeto da licitação, HOMOLOGO o presente para que 
surtam os efeitos legais, e ficando, assim, a parte interessada apta a assinar o 
contrato administrativo. 

Ato contínuo à assinatura do instrumento contratual e respectiva publicação do seu 
extrato, determino ao Setor de Licitação que informe à Secretaria requisitante acerca 
da homologação para emissão da competente ordem de serviço/autorização de 
fornecimento com urgência. 

É como decido. 
Dê-se publicidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nanuque (MG), 23 de junho de 2022. 
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