
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

TERMO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 519/2022/SUPEL/RO.

Processo Administrativo: Nº. 0043.068160/2022-73

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de
serviços de hospedagem para atender aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado
de Rondônia, localizadas no interior do Estado de Rondônia.

 

TERMO DE ANÁLISE DA INTENÇÃO RECURSAL E RECURSO ADMINISTRATIVO ITENS:
01 E 02

 

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de sua Pregoeira,
designada por força das disposições contidas na Portaria nº 69 de 06 de julho de 2022, publicada no Diário
Oficial do Estado de Rondônia do dia 06/07/2022, em atenção às INTENÇÕES E RECURSOS
ADMINISTRATIVOS interpostos, tempestivamente, pela Recorrente: MAXIMUS SOTTILE HOTEL
LTDA - CNPJ: 63.781.835/0001-46 ( 0034571037) e (0034571237), qualificadas nos autos epigrafado,
passa a analisar e decidir, o que adiante segue.

 

I – DA ADMISSIBILIDADE
 

Dispõe o Artigo 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/2002, que:
 
“Artigo 4 – A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e
observará as seguintes regras:
...
XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das
razões do recurso, ficando demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos...”

 

De acordo com o Edital – item 14 e subitens - os recursos devem ser interpostos
tempestivamente nos prazos prescritos em lei (Lei 10.520/02), bem como de forma escrita e com
fundamentação.

Verifica-se que,  a Recorrente: MAXIMUS SOTTILE HOTEL LTDA - CNPJ:
63.781.835/0001-46 (0034571037) e(0034571237) anexou a peça recursal no sistema Comprasnet,
sendo em tempo hábil, conforme prevê a legislação em vigor.

O prazo e a forma recursal, bem como a legitimidade para o recurso, suas razões e
contrarrazões, estão orientados no inc. XVIII, art. 4°, da Lei Federal n° 10.520/2002, art. 44 do Decreto
Estadual nº. 26.182/2021, em síntese, quanto às normas aqui citadas, a intenção de recurso deve ser
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declarada em campo próprio do Sistema, após declarado o vencedor e motivadamente seguindo- se o
prazo de 3 (três) dia para as razões, com igual prazo para as contrarrazões.

Verificados os requisitos de admissibilidade, quais sejam tempestividade, legitimidade e
interesse, passamos a análise do pleito.

no art. 44 do Decreto Estadual nº. 26.182/2021, e ao artigo 4°, inciso XVIII, da Lei
10.520/2002

 

II –  DAS SÍNTESES DA INTENÇÃO E RECURSO DA RECORRENTE
 

a) - MAXIMUS SOTTILE HOTEL LTDA - CNPJ: 63.781.835/0001-46:
 

A Recorrente alega em sua peça recursal que a qualificação técnica apresentada pela
empresa aceita e habilitada - HOTEL JACONE LTDA , não estariam de acordo com o que está sendo
exigido em instrumento convocatório, vejamos os argumentos:

Senhor pregoeiro, observe a descrição do valor orçado neste edital, trata-se de entrega de bens de
alto valor, a empresa ora recorrida não possui entrega se quer semelhante a tal valor, os itens ora
licitados somam-se ao valor de R$1.472.758,31 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil,
setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos), conforme o apresentado pelo adendo
modificador 01/2022 (tabela abaixo).

Neste sentido, é necessário observar a natureza da prestação de serviços, uma vez que conforme os
atestados inseridos a empresa não possui capacidade mínima para entrega dos serviços solicitados,
observe que dentre os atestados entregues aquele com valor mais voluptuoso não alcança se quer
10% do valor contratado, Além disto, todos os atestados entregues são datados em 2017 ou 2018,
ou seja, nos últimos quatro anos, a empresa não possui nenhum certificado de qualificação técnica
que comprove a sua eficiência na prestação de serviço no ramo de hotelaria, na cidade de Ji-
Paraná, é no mínimo uma situação de se “saltar os olhos”, para possíveis dificuldades na saúde
financeira da empresa em prestar um serviço de tal porte, observe os atestados em anexo: (..)
Além disto, tendo em vista o objeto da licitação, é necessário que a diligência realizada pela
comissão licitatória seja “DILIGÊNCIA IN LOCO”, para averiguar se a empresa recorrida possui
as condições mínimas de acessibilidade, medidas de proteção como saídas de emergência e
estrutura com pessoas capacitadas para atender as necessidades deste instituto.

Diante do exposto, pede que: a Recorrida seja declarada inabilitada, seu recurso recebido.

 

III – DAS SÍNTESES DAS CONTRARRAZÕES
 

A participante Empresa HOTEL JACONE LTDA ME apresentou contrarrazão, no prazo
previsto no sistema COMPRASNET, usufruindo do seu direito de contrarrazão contra as indagações da
intenção de recurso da Recorrente, conforme previsto no art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal nº
10.520/2002 c/c Art. 44 do Decreto Estadual nº 26.182/2021.    

Transcreveremos alguns pontos pertinentes da contrarrazão da recorrida, conforme segue:

 
(...)
Ora, é absurda a ilusão da recorrente, uma vez que, tanto a proposta quanto os documentos de
habilitação foram apresentados, exatamente, nos moldes previstos no instrumento convocatório.
Ao levantar falsas suspeitas sobre a habilitação da recorrida, a recorrente tenta induzir a Pregoeira
ao erro alegando que o valor dos atestados apresentados não seria suficiente para garantir a
execução do futuro contrato. Transcrevemos o texto absurdo utilizado pela recorrente:
Neste sentido, é necessário observar a natureza da prestação de serviços, uma vez que conforme os
atestados inseridos a empresa não possui capacidade mínima para entrega dos serviços solicitados,
observe que dentre os atestados entregues aquele com valor mais voluptuoso não alcança se quer
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10% do valor contratado, Além disto, todos os atestados entregues são datados em 2017 ou 2018,
ou seja, nos últimos quatro anos, a empresa não possui nenhum certificado de qualificação técnica
que comprove a sua eficiência na prestação de serviço no ramo de hotelaria, na cidade de Ji-
Paraná, é no mínimo uma situação de se “saltar os olhos”, para possíveis dificuldades na saúde
financeira da empresa em prestar um serviço de tal porte, observe os atestados em anexo:
Citamos o termo “absurdo”, pois ao que parece a recorrente não leu o conteúdo do edital que se
refere aos quantitativos a serem exigidos nos atestados e/ou não conhece os valores praticados no
mercado de hotelaria, pois ao verificar uma das notas fiscais, que acompanha os atestados, cujo
valor é de R$ 6.790,00 (seis mil e setecentos e noventa reais) corresponde a várias diárias e não a
uma só. À partir de agora, passamos a pontuar, para dirimir possíveis dúvidas.
...
Pela simples leitura dos dispositivos acima podemos aferir que os Atestados apresentados estão em
plena conformidade com as regras. O edital pede a comprovação de apenas 2% (dois por cento).
Veja-se que o edital em nenhum momento trata dos valores correspondentes a contratação, mas
sim o CORRESPONDENTE AO QUANTITATIVO do previsto para a contratação. Portanto, as
absurdas alegações que nenhum atestado contempla ao menos 10% do valor a ser contratado é
incoerente e infundada.
...
Portanto, fica demonstrada a total incoerência da peça recursal que, ao nosso entender, foi
apresentada apenas com o intuito de prejudicar o andamento da contratação.
Ao contrário do que alega a recorrente, apenas um dos atestados é suficiente para aferir números
maiores que os exigidos pelo edital. Pegamos como exemplo o Atestado emitido pela Secretaria de
Estado da Educação (SEDUC), serviços prestados no decorrer do ano de 2017, o qual está
acompanhado pela Nota Fiscal nº 6101, de 28/08/2017, na qual podemos constatar 665
hospedagens. Conforme segue.
392 DIÁRIAS – Despesas com hospedagem coordenação .......
263 DIÁRIAS – Despesas com hospedagem arbitragem ..........
Com isso, temos a comprovação que a recorrente, em sua ânsia de tentar ganhar a licitação “no
tapetão”, já que não consegue ofertar a melhor proposta, se esqueceu de analisar com apreço os
documentos apresentados e com isso, apresentou uma peça recursal desconexa e infundada, a qual
deve ser prontamente rechaçada.
(...)
3. DO PEDIDO
Mediante os esclarecimentos trazidos, mesmo que já tenham sido observados pela ilustre Pregoeira
no momento do julgamento e, considerando o amparo legal das normas aqui explicitadas,
considerando o pleno atendimento as condições editalícias e com esteio nas decisões justas e
firmes dos Tribunais, em especial o TCU, requeremos:
a) Que, a presente peça seja aceita, pela sua tempestividade, e que seja levada a feito em sua
totalidade para fins de justiça e promoção dos atos administrativos de forma eficiente e justa;
b) Que seja desconsiderado por completo o frágil e inconsistente recurso administrativo impetrado
pela recorrente uma vez que as alegações não trazem fatos ou elementos que possam modifica a
acertada decisão da Pregoeira;
c) Que, seja mantida a acertada decisão da Pregoeira, mantendo-se a aceitação da proposta e
habilitação da recorrida, pois atendeu de pleno as condições e exigência do Edital.

 

 IV – DO MÉRITO:
 

Em atenção ao direito de manifestação e interposição de recurso, previsto no art. 44 do
Decreto Estadual nº. 26.182/2021, e ao artigo 4°, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, após análise do
recurso e indagações enviadas ao e-mail da equipe Beta, esta Pregoeira, com base no Princípio da
Vinculação ao Edital, da legalidade e demais princípios que regem a Administração Pública e na
legislação pertinente, com base nas informações adquiridas, se manifesta da seguinte forma:

“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos (Art. 3º, Lei. 8.666/93)”. Diante

Termo julgamento de recurso (0034614844)         SEI 0043.068160/2022-73 / pg. 3



disto, assim passa a decidir:

Importa destacar inicialmente que, esta Pregoeira agiu com responsabilidade e em
conformidade com a Lei e atendeu ao que está previsto no instrumento convocatório, cumprindo assim,
todas as etapas do certame, inclusive no momento da realização da sessão pública, tendo o devido zelo em
verificar todos os documentos das participantes que foram classificadas e posteriormente habilitadas.

Relatando em ata que, às propostas de preços, documentos de habilitação, bem como
resultados das análises técnicas estariam sendo disponibilizados em suas integralidades no portal da
SUPEL, embora, tais documentos relativos às propostas de preços e habilitação já estivessem disponíveis
a todos os participantes do certame e interessados, desde o término da fase de lances, com isso podendo
ser analisados pelos mesmos.

Vale ressaltar que, em nenhum momento, houve tratamento diferenciado a qualquer
licitante. Não houve, por parte desta Pregoeira e equipe, prática contraria à disposição expressa na lei para
satisfazer interesse ou sentimento pessoal. As informações foram direcionadas a todos os participantes, no
chat de mensagem, sendo alertados do cumprimento das exigências previstas no Edital e seus anexos,
inclusive foi expostos os motivos das desclassificações e informado que estaria na sua integralidade no
portal: www.rondonia.ro.gov.br/supel, conforme  Ata do PE 519/2022 (0034478863).

 

Quanto as alegações expostas na peça recursal, através da Recorrente , temos a expor
que:

 

Referente ao que foi interposto pela Recorrente acima, alusivo à qualificação técnica, ou
seja, aos atestados de capacidade técnica que foram apresentados pela Recorrida e vencedora dos itens
susografados, temos a esclarecer tais pontos sensíveis apontados, vejamos o que diz o edital:

 

13.8. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
13.8.1. A qualificação técnica será exigida em conformidade com o art. 4º da Orientação Técnica
nº 001/2017/GAB/SUPEL. Art. 4º Os Termos de Referência, Projetos Básicos e Editais relativos à
prestação de serviços em geral e obras de engenharia, considerando o valor estimado da
contratação, devem observar o seguinte:
I – até 80.000,00 (oitenta mil reais) - apresentar Atestado de Capacidade Técnica compatível em
características;
II - de 80.000,00 (oitenta mil reais) a 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) - apresentar
Atestado de Capacidade Técnica compatível em características e quantidade, limitados a parcela de
maior relevância e valor significativo;
III – acima de 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) – apresentar Atestado de Capacidade
Técnica compatível em características, quantidade e prazo, limitados a parcela de maior relevância
e valor significativo.
13.8.2. Os Atestados de Capacidade Técnica, comprovando o desempenho da licitante em contrato
compatível em características, quantidades e prazos (art. 4, I, II e III da Orientação Técnica nº
001/2017/GAB/SUPEL), com o objeto da licitação, será conforme delimitado abaixo:
13.8.2.1. Considerando os valores anuais da contratação, PARA O ITEM: 03 as empresas deverão
apresentar Atestado de Capacidade Técnica compatível em características.
13.8.2.2. Considerando os valores anuais da contratação, PARA OS ITENS: 01 e 02  as empresas
deverão apresentar Atestado de Capacidade Técnica compatível em características e
quantidades.
a) Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua
individualidade ou soma de atestados, contemplem que a licitante prestou/forneceu os serviços
condizentes com o objeto desta licitação.
b) Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o (s) atestado (s) que em sua
individualidade ou soma de atestados contemplem que a licitante prestou/forneceu os serviços
condizentes com o objeto desta licitação, no mínimo 2% (dois por cento) do quantitativo.
13.8.2. O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço,
telefone, fax, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função, telefone, etc.), além
da descrição do objeto e quantidade expressa em unidade.
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13.8.3. Na ausência dos dados indicados, antecipa-se a diligência prevista no artigo 43 parágrafo 3°
da Lei Federal 8.666/93 para que sejam encaminhados em conjunto os documentos comprobatórios
de atendimentos, quais sejam cópias de contratos, notas de empenho, acompanhados de editais de
licitação, dentre outros. Caso não sejam encaminhados, o Pregoeiro os solicitará no decorrer d
 

Pois bem, passaremos a esclarecer, a Recorrida e Vencedora dos itens: 1 e 2,  em que
apresentou os seguintes atestados de capacidade técnica - Documentos de Habilitação da Recorrida
(0034452552):

 

a ) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - DIRETORIA
REGIONAL DE RONDÔNIA (página 45) - período 01/01/2017 a 31/12/2017 - prestação de serviço de
hospedagem em apartamento individual ;

b) RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (página 46) - período
01/01/2017 a 31/12/2017 - prestação de serviço de hospedagem em apartamento quíntuplo - com
apresentação de notas fiscais (página 47); ;

c) TELEMONT ENGENHARIA DE TELEC S/A, período de 01/01/2016 à 31/12/2016
(página 29) - prestação de serviço de hospedagem em apartamento duplo e individual, com apresentação
de notas fiscais (páginas 30 a 44); 

d ) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO ESTADO DE
RONDÔNIA (página 49)- Locação de hospedagem para 65 pessoas;

e) ROXANI PEREIRA DE SOUZA -  hospedagem em apartamento individual, diárias de
auditório e despesa com alimentação (página 50) e notas fiscais (páginas:  51a 53);

f ) R.R PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA - (página 54) - hospedagem e
alimentação - e notas fiscais (páginas 55 a 57);

 

Vejamos os objetos previstos no edital e anexos, para os itens em que a Recorrida foi
vencedora, Apartamento/Hospedagem podendo acomodar no máximo 02 (duas) e 3(três) pessoas,
nota-se que a participante e vencedora dos itens ditos, apresentou atestados semelhantes e
compatíveis em características e quantidades conforme exigido no edital, ou seja, atendeu sim o
Instrumento Convocatório. 

 

Insta relatar que, a empresa não precisaria apresentar atestados com valores, exatamente,
dos previstos nesta licitação, uma vez que seria ilegal tal exigência, sendo considerado como possível
direcionamento, sem contar que a participante comprovou em características, quantidades e prazos ao que
foi exigido em edital/TR, merecendo permanecer habilitada.

 

No que diz respeito à VISTORIA IN LOCO, não é competência, tampouco, dever desta
Pregoeira e Equipe realizar tal ato, uma vez que, quem irá gerir os contratos são: à SESDEC,
SUGESP, SEJUCEL e SEAS, sem contar que existem regras da execução do serviço, as quais estão
previstas no item 6 e subitens do termo referencial. 

 

Frisa-se que, cada Órgão dos participantes desta ata de registro de preços, terão a comissão
que será responsável pela fiscalização e execução contratual, sendo fixado em momento posterior a
medida da necessidade de cada evento que no futuro venham a acontecer, conforme exposto abaixo:

 

Vale reforçar que existem obrigações e deveres, os quais deverão ser respeitados, previstos
no edital e anexos, segue resumo de alguns:
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                    DO ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

7.1. As empresas participantes devem obrigatoriamente executar os serviços de acordo com as
características solicitadas no Termo de Referência.
 
7.5. FORMA DE RECEBIMENTO: Considerando tratar-se de serviços de hospedagem, o
recebimento se dará no ato da execução dos serviços, em conformidade com a ordem de serviço
emitida por cada órgão participante.
 
DA FISCALIZAÇÃO:
8.1. A fiscalização do contrato será realizada por servidor previamente designado pelo órgão
requisitante, que irá fiscalizar a execução do Contrato, nos termos do art. 67, §1°, da Lei n°
8.666/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
8.2. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo se
depender de modificação de cálculo ou teste, hipótese em que será fixado um prazo de acordo com
a complexidade do caso;
8.3. O exercício da fiscalização pelo órgão requisitante, não excluirá ou reduzirá a
responsabilidade da contratada.
 
21 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
21.1. Conforme estabelecido no item 12 e seus subitens do Termo de Referência – Anexo I deste
Edital.
 
12.1. Além das demais obrigações exigidas em Lei, a empresa detentora do Registro deverá:
12.2. Entregar o objeto desta licitação, nas especificações contidas neste termo de referência;
12.3. Manter durante toda a vigência da ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e
qualificações exigidas para a contratação.
12.4. Entregar o objeto licitado no preço, forma e prazo estipulados na proposta;
12.5. Entregar o objeto nas quantidades indicadas pelo órgão requisitante em cada ordem de
serviço;
12.6. Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em quando for constatado
que tenham sido ocasionados em decorrência do fornecimento do objeto.
 
22 – DOS DEVERES DA CONTRATANTE
 
22.1. Conforme estabelecido no item 13 e seus subitens do Termo de Referência – Anexo I deste
Edital.
13.1. Efetuar a fiscalização e o acompanhamento do objeto solicitado;
13.2. Efetuar o pagamento à empresa fornecedora de acordo com as condições de preços e prazos
estabelecidos no edital e Ata de Registro de Preços.
13.3. Fiscalizar a execução do serviço através de um representante, a quem compete também anotar
todas as ocorrências relacionadas com a entrega do serviço, determinando o que for necessário
para regularizar as faltas ou defeitos observados da prestação do mesmo, submetendo à autoridade
competente o que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas
convenientes.

 
                   SANÇÕES previstos no item 14 e subitens, além daquelas determinadas por leis, decretos,

regulamentos e demais dispositivos legais.

 

Ou seja, caso a participante e vencedora do certame, não cumpra com o que foi acordado,
através, deste ato público, poderá ser punida e responder por seus atos, sem contar que é dever de todo
cidadão acompanhar a realização da execução deste objeto, inclusive, a participante ora recorrente.
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V – DA DECISÃO:
 

Em vistas de todos os elementos acima apresentados, esta Comissão BETA/SUPEL, através
de sua Pregoeira, com fulcro nas leis pertinentes, e ainda pelas regras do edital e total submissão à Lei
8.666/93 e suas alterações, em especial ao art. 3º, em que aborda os princípios básicos da legalidade,
impessoalidade, probidade administrativa, sem excluir os princípios da isonomia, razoabilidade e
eficiência, e economicidade DECIDE pela MANUTENÇÃO DA DECISÃO q u e CLASSIFICOU
E HABILITOU a Recorrida: HOTEL JACONE LTDA - CNPJ: 16.492.994/0001-40 -  nos itens: 1 e 2
 julgando desta forma, TOTALMENTE IMPROCEDENTE à Intenção da Recorrente: MAXIMUS
SOTTILE HOTEL LTDA.

 

Submete-se a presente decisão à análise do Senhor Superintendente Estadual de compras e
Licitações, para decisão final.

 

Porto Velho/RO, 27 de dezembro de 2022.
 

GRAZIELA GENOVEVA KETES
Pregoeira da BETA/SUPEL/RO

Matrícula: 300118300

 

 

ALINE LOPES ESPÍNDOLA
Pregoeira Substituta da BETA/SUPEL/RO

Matrícula: 300131588

 

"Faça o certo sem ninguém por perto"

#Ética Dever De Todos Nós!

 

 

Data limite para registro de recurso: 20/12/2022

Data limite para registro de contrarrazão: 23/12/2022

Data limite para registro de decisão: 30/12/2022

Documento assinado eletronicamente por Aline Lopes Espíndola, Pregoeiro(a), em 27/12/2022, às
13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0034614844 e o código CRC 05B8AA7F.

Referência: Caso responda este(a) Termo, indicar expressamente o Processo nº 0043.068160/2022-73 SEI nº 0034614844
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

Decisão nº 172/2022/SUPEL-ASSEJUR

À
Equipe de Licitação BETA
 
 
Pregão Eletrônico n.  519/2022/BETA/SUPEL/RO
Processo Administrativo: 0043.068160/2022-73
Interessadas: SESDEC, SUGESP, SEJUCEL e SEAS.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem
para atender aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado de Rondônia, localizadas no interior
do Estado de Rondônia.
Assunto: Decisão em julgamento de recurso

 

Vistos, etc.

Em consonância com os motivos expostos no Termo de Análise de Recurso (Id. Sei!
0034614844), que elaborado em observância às razões recursais (Id. Sei! 0034571237) e respectivas
contrarrazões (Id. Sei! 0034668446) apresentadas no certame, não vislumbro qualquer irregularidade na
decisão da Pregoeira.

 

Isto posto, DECIDO:
Conhecer e julgar IMPROCEDENTE o recurso interposto pela empresa MAXIMUS

SOTTILE HOTEL LTDA , mantendo a decisão que  HABILITOU e CLASSIFICOU  a empresa
HOTEL JACONE LTDA para o presente certame.

Em consequência, MANTENHO a decisão da Equipe de Licitação/BETA.

 

À Pregoeira da Equipe para dar ciência às empresas e outras providências aplicáveis à
espécie.   

 

Amanda Talita de Sousa Galina
Diretora Executiva

Superintendência de Compras e Licitações do Estado de Rondônia

Documento assinado eletronicamente por Amanda Talita de Sousa Galina , Diretor(a) Executivo(a),
em 28/12/2022, às 13:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus
§§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0034732037 e o código CRC 2E2B59ED.

Referência: Caso responda esta Decisão, indicar expressamente o Processo nº 0043.068160/2022-73 SEI nº 0034732037
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