
RESPOSTA A RECURSO INTERPOSTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 162/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 094/2019

RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA.- ME

O Pregoeiro do Município de Nova Lima, no uso de suas atribuições e em atenção aos
princípios  constitucionais  da  ampla  defesa  e  do  contraditório,  responde  o  Recurso  Administrativo
interposto  pela  licitante VELTI  TECNOLOGIA  EM  SISTEMAS  E  EQUIPAMENTOS  LTDA.-  ME,  face  ao
resultado da avaliação da Prova Conceito realizada pela licitante vencedora, com as seguintes razões de
fato e de direito:

Alega a recorrente, em síntese, que durante a etapa da Prova Conceito apesentada pela
licitante vencedora, PRISCILA KAUBATZ ROJAS ME, foi possível verificar o atendimento de diversos itens
do edital, dentre eles:

1 – Item 3: Permitir ao servidor (empregado) o acesso ao comprovante de registro de
ponto efetuado contendo: data, hora e CNPJ do empregador no portal do servidor;

2  –  Item  4:  Ser  capaz  de  comunicar-se  online  e  automaticamente,  enviando  lista,
configurações e marcações dos relógios de ponto configurados no sistema;

3 – Item 10: Monitorar a real situação das controladoras, informando online ou offline,
com alarme de status, além de sua localização;

4 – Item 11: Gerar relatórios personalizáveis que possam ser emitidos em tela, impressos
e com diferentes critérios de ordenação dos campos, etc. 

As  demais  licitantes  tomaram  ciência  do  recurso  interposto,  sendo  apresentada
contrarrazões pela empresa  PRISCILA KAUBATZ ROJAS – ME, que aduziu em síntese que as alegações
postas  demonstram  falta  de  conhecimento  técnico  e  sintetizam  tão  somente  opiniões  pessoais  da
Recorrente que não induzem em descumprimento dos itens do edital,  não havendo qualquer dúvida
quanto ao seu atendimento pela Recorrida. 

Face aos argumentos apresentados, faz-se as seguintes considerações:

Tendo  em  vista  que  as  alegações  recursais  referem-se  a  questões  técnicas  afetas  à
avaliação da prova conceito, o setor requisitante se manifestou emitindo parecer técnico através das



Sras. Cassandra Rúbia Mayrink Souza e Lídia Maria de Carvalho Otoni Vasconcelos, que concluíram no
seguinte sentido:

Diante  da  análise  realizada  por  quem  detém  conhecimento  técnico  do  assunto,
insubsistente as alegações da Recorrente.

Mediante o exposto,  julgo improcedente o pleito da recorrente e submeto a presente
decisão à autoridade superior.

 

Nova Lima, 22 de agosto de 2019.

Daniel Santana Soares
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 162/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 094/2019

RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA.- ME

1– Alega a recorrente, em síntese, que durante a etapa da Prova Conceito apesentada
pela  licitante  vencedora,  PRISCILA  KAUBATZ  ROJAS  ME,  foi  possível  verificar  o  não  atendimento  de
diversos itens do edital.

2  –  As  demais  licitantes  tomaram  ciência  do  recurso  interposto,  sendo  apresentada
contrarrazões pela empresa  PRISCILA KAUBATZ ROJAS – ME, que aduziu em síntese que as alegações
postas  demonstram  falta  de  conhecimento  técnico  e  sintetizam  tão  somente  opiniões  pessoais  da
Recorrente que não induzem em descumprimento dos itens do edital,  não havendo qualquer dúvida
quanto ao seu atendimento pela Recorrida. 

3 – Tendo em vista que as alegações recursais referem-se a questões técnicas afetas a
documentação de qualificação técnica,  o setor técnico quanto ao suposto descumprimento na Prova
Conceito, emitiu parecer concluindo pela improcedência das alegações. 

DECISÃO:  Isto posto, acolho as razões  do Pregoeiro  e julgo improcedente o pleito da
recorrente. 

Cientifique-se e cumpra-se os atos decorrentes.

Nova Lima, 22 de agosto de 2019



Vitor Penido de Barros
Prefeito



Nova Lima, 22 de agosto de 2019.

Prezados Senhores,

Comunicamos a V.  Sª.  que o recurso interposto pela licitante  VELTI  TECNOLOGIA EM
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA.- ME foi julgado improcedente, conforme cópia da decisão em anexo. 

Atenciosamente,

Daniel Santana Soares
Pregoeiro


