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Pregão Presencial N°. 046/2018
Resultado do Julgamento
Recurso Administrativo
A Prefeita do Município de Maragojipe, no uso de suas atribuições legais, através
doPregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados o resultado
do julgamento do recurso administrativo interposto pela Empresa,ID Serviços e
Empreendimentos, nos autos do Pregão Presencial N°. 046/2018, a saber:“...Após
exame detalhado das razões recursais, restando constatado que o atestado de
capacidade técnica apresentado pela recorrente, embora com características
similares ao objeto do certame, informa valor mensal contratadocorrespondente a
pouco menos de 8,36% (oito virgula trinta e seis por cento) do valor médio mensal
estimado pela Administração. Com efeito, por força dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, mesmo não tendo constado no edital os
parâmetros de valores de maior e menor relevância, os valores mencionados acima
se mostram manifestamente incompatíveis entre si, tendo em vista o seu elevado
vulto econômico, cuja inexecução contratual importa em elevado risco para a
Administração, razão pela qual a decisão atacada não merece ser reformada. Com
efeito, julgo improcedente o presente recurso.”Ciência aos interessados. Maragojipe
- Bahia, em 03 de janeiro de 2019.

Vera Lúcia Maria dos Santos
Prefeita Municipal

Jenivaldo Fernandes Vasconcelos
Pregoeiro Oficial
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