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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO 
ALTO URUGUAI CATARINENSE – CIDAUC 

CNPJ 26.210.117/0001-93 
 

ATA DE ANALISE DOS RECURSOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 01/2022 
 

As 14:30 horas do dia 15/08/2022 na Sala de Reuniões da Amauc sito a Rua Marechal Deodoro 772, 12º 
Andar, reuniram-se o Pregoeiro Sr. Vanderlei Picinini e o Coordenador do Consórcio Cidauc Sr Alexandre Lacerda de 
Alencar, onde foram analisados os pedidos de esclarecimentos e as duas impugnações ao edital de licitação 01/2022 – 
Pregão Eletrônico 01/2022, os quais, foram deliberados da seguinte forma: 

c) Pedido de Impugnação devido a limitação de participação constante no item 10.1.5 alínea “c” do Edital, 
onde consta:  Relação das Unidades credenciadas como prestadores de serviços de manutenção rotineira, 
revisões periódicas, ou serviços técnicos acionados por chamados afins, localizadas no Estado de Santa 
Catarina, mediante apresentação dos respectivos cartões de CNPJ e contratos de prestação de 
assistência técnica com o fabricante. 

Essa exigência foi retirada do Edital e substituída por: g) Declaração e comprovação de que o proponente 
tem capacidade técnica e equipamentos para iniciar eventuais atendimentos (consertos, manutenções periódicas e 
eventuais trocas de peças) em até 48 (quarenta e oito horas) em dias úteis da abertura do chamado. Esta 
comprovação se dará com a indicação da Filial ou Credenciada que fara o efetivo atendimento. 

Peso operacional e potência de equipamento, houve recurso da Empresa conforme anexos, o qual 
solicitava alteração no peso operacional da pá carregadeira e potência mínima do motor do rolo compactador, sendo 
que ao analisar as justificativas e os equipamentos no mercado isso aumentará a competividade do certame licitatório. 

Houve uma alteração quanto a um pedido de esclarecimentos sobre a forma de pagamento do item 1 – 
Usina asfáltica, por se tratar de um equipamento amplo e com valor considerável, que sua instalação depende de 
diversos fatores como entrega física, instalação, testes e funcionamento, então foi alterado para que a forma de 
pagamento seja de 50% do valor após a entrega física e o saldo na entrega em definitivo.   

Desta forma acatou-se as duas interposições de recursos e solicitação da forma de pagamento haja visto a 
jurisprudência apresentada e a oportunidade de ampliar a competitividade, sendo informado ao Presidente do Consórcio esta 
alteração e a republicação do edital com novo prazo de abertura para dia 30/08/2022. 

 

Concordia/SC em 15/08/2022 

 

 

VANDERLEI ROBERTO PICININI                           ALEXANDRE LACERDA DE ALENCAR 

Pregoeiro                                                                  Responsável pelo CIDAUC 

 

 

 

 

 

 


