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JULGAMENTO DE RECURSO  

FASE DE PROPOSTA - EDITAL CP 001/2018 
 

Processo licitatório: n˚ 5.665/2018 

Protocolo de Recurso: 17.440/2018 

Edital: CP 001/2018 

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e 

manutenção de vias públicas, tais como: varrição, capina, roçada manual 

e mecanizada, limpeza de sarjetas, meio fio e canaleta, caiação de 

guias, desobstrução de bueiros, pode de árvores com limpeza de galhos 

secos e retirada de parasitas, recolhimento e transporte dos resíduos 

de capina e roçada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma 

descrita no Projeto Básico, por meio da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços. 

I - RELATÓRIO 

  A Recorrente, FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, 

apresenta CONTRARRAZÕES ao recurso administrativo interposto pela 

empresa LIMPEZA URBANA SERVIÇOS LTDA, aonde esta última se insurge 

contra sua inabilitação. 

 Breve é o relatório. 

II – MÉRITO 

 No mérito, verificou-se a manutenção da qualidade de 

desclassificada da empresa Recorrente (Fortaleza), assim como da 

recorrida – Limpeza Urbana Serviços Ltda. 

 DECISÃO  

Por esta razão, conheço das Contrarrazões, para no mérito decidir 

pela PROCEDÊNCIA das contrarrazões recursais. 

 Piúma/ES, 29 de novembro de 2018. 

 

Caio de Carvalho Borges 

Presidente da CPL  
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Piúma/ES, 29 de novembro de 2018. 
 

 
DESPACHO: 045/2018 
ASSUNTO:  Impugnação de Recurso da Fase de Análise das Propostas  
 
 

DESPACHO 
 

Tratam os autos de solicitação feita pela Secr. Mun. de Obras e Serviços para 
“Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e manutenção de vias 
públicas, tais como: varrição, capina, roçada manual e mecanizada, limpeza de sarjetas, meio 
fio e canaleta, caiação de guias, desobstrução de bueiros, pode de árvores com limpeza de 
galhos secos e retirada de parasitas, recolhimento e transporte dos resíduos de capina e 
roçada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma descrita no Projeto Básico, por 
meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.”; 
 

Considerando terem-se esgotados os prazos recursais e de impugnação de recursos 
referentes à fase de Propostas da Concorrência Pública nº 001/2018; 
  

Foram recebidas às impugnações dos recursos interpostos, apresentadas pela 
empresa FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, à Comissão 
Permanente de Licitação, por meio do protocolo 17.440/2018, oportunidade que, em 
análise e relatório fundamentados nos autos, decide por acolher os fundamentos 
apresentados pela ora impugnante.  
 

Nestes termos, submete a presente impugnação à apreciação superior nos termos do 
§4º, Art. 109, da Lei 8.666/93, com fulcro no Decreto Municipal 1.118/2017. 
 
 
 
 
 

 
________________________________________________ 

Caio de Carvalho Borges 
Presidente da CPL 
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