
 

 
 

Pregão Eletrônico n. 04/2020 CAU/SC 

Processo administrativo n. 012/2020 

 

Decisão acerca de recurso administrativo interposto pela empresa EVOLUCAO 

ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (CNPJ: 06.347.374/0001-64) e de 

intenção de recurso apresentada pela empresa PRIORI SERVICOS E SOLUCOES 

CONTABILIDADE EIRELI (CNPJ: 11.385.969/0001-44) 

 

Após detida análise da motivação apresentada pela pregoeira designada para o Pregão 

Eletrônico n. 04/2020, Sra. Letícia Hasckel Gewehr, em sua decisão que rejeitou o interpelado 

pelas licitantes, e constatada a regularidade e legalidade dos procedimentos do referido 

certame, ratifico integralmente a decisão da Pregoeira, na condição de autoridade competente 

para decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisão, nos termos 

do art. 13, inc. IV, do Decreto 10.024/2019, e em cumprimento ao art. 109, parágrafo 4º, da Lei 

8.666/93.  

Adoto os fundamentos da decisão proferida pela Pregoeira como razão de decidir, uma vez que 

os argumentos apresentados pela empresa recorrente foram devidamente e plenamente 

refutados pela Pregoeira, não havendo o que acrescentar além do que já consta na decisão 

que ora ratifico. 

Desse modo, ratifico os atos praticados – aceitação da proposta e habilitação da empresa que 

ora declaro vencedora da licitação: SIDCONTABIL EIRELI, CNPJ: 05.604.230/0001-83. 

 

Cumpra-se. Publique-se.  

 

Florianópolis, 04 de maio de 2020. 

 

 

 

___________________________ 
Daniela Pareja Garcia Sarmento 

Arquiteta e Urbanista 
Presidente do CAU/SC 
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