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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

Recorrente: Biodata Serviços Ambientais Ltda. - Me 

Processo Licitatório nº 76/2018 

Tomada de Preços nº 05/2018 

GOVERNO MUNtCIPAL 2017·2020 lflW 
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Q~~,~! 

Síntese: Trata-se de recurso interposto pela empresa Biodata 

Serviços Ambientais Ltda. - ME, suscitando a inexequibilidade da proposta 

apresentada pela licitante NM de Oliveira Yamaguro- ME, nos autos da Tomada 

de Preços nº 05/2018, tendo por objeto a prestação de serviços de 

desassoreamento das lagoas a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE. 

Instada a manifestar-se, a Assessoria Jurídica opina no sentido do 

desprovimento do recurso, eis que restou comprovada a exequibilidade dos 

preços ofertados pela empresa recorrida, nos termos do artigo 48, inciso li , e 

suas alíneas, da Lei 8.666/93, remanescendo as demais alegações no campo 

de impropriedades de natureza formal, que não contaminam a proposta ou o 

cronograma físico-financeiro. 

Decisão: Acolho o parecer da assessoria jurídica como razão de 

decidir e o faço para negar provimento ao recurso administrativo interposto pela 

licitante Biodata Serviços Ambientais Ltda. - ME, restando evidenciada que a 

proposta de preço está dentro da margem de exequibilidade estabelecida pela 

lei de regência. 

Assim, determino a remessa do processo para formalização dos 

atos de adjudicação do objeto à empresa vencedora e homologação do resu~ 
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da licitação, convocando-se a adjudicatária para assinatura do respetivo 

contrato. 

Cientifiquem-se as interessadas e publique-se. 

Tabapuã, 29 de novembro de 2018. 

MARIA FELIC~~AMPOS ARROYO 

Prefeita Municipal 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABAPUÃ 

Decisão sobre a Fase Recursai 
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O Município de Tabapuã faz saber que por decisão da Senhora Prefeita, 

foi negado provimento ao recurso administrativo interposto pela 

licitante Biodata Serviços Ambientais Ltda. - ME, nos autos da Tomada 

de Preços nº 05/2018, tendo por objeto os serviços de desassoreamento 

das lagoas da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, uma vez 

demonstrada a exequibilidade dos Preços propostos pela licitante NM de 

Oliveira Yamaguro - ME. Os demais argumentos cingem-se a aspectos 

meramente formais, sem o condão de contaminar a proposta ou; o 

cronograma físico-financeiro. Tabapuã, 29/ 11/2018 - Maria Felicidade 

Peres Campos Arroyo - Prefeita. 
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