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TERMO DE JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2021 
Recorrente: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 
05.340.639/0001-30
Recorrido: Pregoeiro / MV2 SERVIÇOS LTDA., 30.379.128/0001-79, 

DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual a contratação de 
empresa especializada, para prestação de serviço de fornecimento de vale 
combustível (cartão magnético/chip/sistema e/ou ticket) realizado na 
forma eletrônica, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de 
Referência e demais anexos do Edital.

DOS FATOS: 

Nos termos circunstanciado e relatado nos autos do processo do Pregão 
Eletrônico 023/2021, a empresa recorrente PRIME CONSULTORIA E 
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 05.340.639/0001-30, manifestou 
recursos contra decisão do Pregoeiro que declarou Habilitada e Vencedora do 
certame a empresa MV2 SERVIÇOS LTDA., 30.379.128/0001-79. 

Juntaram-se aos autos as razões de recursos e as contrarrazões, as quais 
foram acolhidas/conhecidas pelo Pregoeiro, instruindo a peça recursal na qual 
requer julgado IMPROCEDENTE, haja vista não demonstrado a 
inexequibilidade da recorrida conforme arguido, e nestes termos, requer 
mantida a habilitação e sagrada vencedora a empresa recorrida MV2 
SERVIÇOS LTDA., 30.379.128/0001-79, encaminhando em 20/09/2021 os 
autos para apreciação e parecer jurídico. 

Em 27/09/2021 a Procuradoria Jurídica emitiu parecer opinando em ACOLHER
o tempestivo Recurso Administrativo apresentado pela empresa PRIME 
CONSULTORA E ASSESSORIA LTDA., e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, 
opinando para que seja dada continuidade ao procedimento licitatório em 
epígrafe. 

DECISÃO:

RATIFICAR, nos termos do artigo 109, parágrafo 4o, da Lein°.8666/93, 
adecisão a mim submetida, acolhendo a instrução de recursos e o Parecer 
Jurídico, mantendo a decisão do Pregoeiro nos autos do processo do Pregão 
Eletrônico 023/2021, em todos os seus termos, e JULGAR IMPROCEDENTE o 
recurso interposto pela empresa recorrente PRIME CONSULTORIA E 
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 05.340.639/0001-30, e, nestes 
termos, RATIFICAR e declarar a empresa MV2 SERVIÇOS LTDA., 
30.379.128/0001-79, habilitada e vencedora do certame a empresa, conforme 
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proposta e registros do Pregão Eletrônico 023/2021.  

Registre-se e Publique-se. 

Seabra – ba., 28 de setembro de 2021. 

FABIO MIRANDA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE SEABRA-BA
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