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ATA Nº 03/2021 

ANÁLISE DO RECURSOS ADMINISTRATIVO E DO TERMO DE DEFESA  

PROCESSO N° 24/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021 

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de 2021, reuniram-se na sala de reuniões da SAMAE, os 
membros da Comissão Permanente: a Sra. Maria de Lourdes Rover – Pregoeira, Sr. Adeni de Lima – 
Membro, e o Sr. Ivã Alessandro Franzói – servidor de apoio, a referida reunião têm por objetivo a 
análise do Recurso Administrativo interposto pela empresa Peagah Soluções Inteligentes em Sistemas 
de Água Ltda (pessoa jurídica) contra a decisão tomada pela citada comissão em habilitar, sua 
concorrente licitante Sra. Letícia Minella Paolini (pessoa física), e também analisar o Termo de 
Defesa apresentado pela licitante Letícia Minella Paolini. Em consonância com os termos do Edital 
nº 01/2021, do referido certame, esta comissão, analisou o Recurso Administrativo apresentado pela 
empresa Peagah e também o Termo de Defesa apresentado pela licitante Letícia Minella Paolini, e 
com base no art. 30, § 1º, e incisos da Lei 8.666/93, a comissão concluiu que as alegações auferidas 
pela recorrente Peagah são pertinentes às exigências proferidas na citada Lei de Licitações 8.666/93 
e no Edital 01/2021, regido pela mesma Lei e, assim sendo, apesar da justificativas apresentadas pela 
a licitante Letícia Minella Paolini, serem plausíveis e provarem sua qualificação técnica, conforme o 
exigido para realizações dos serviços ora licitados, mesmo assim, a referida licitante deixou de atender   
nas exigências previstas no item 16.5.1, do instrumento convocatório, sendo no entanto 
DESABILITADA, do presente processo licitatório. Nos termos acima expostos, a Comissão de 
Licitação convoca as licitantes LETICIA MINELLA PAOLINI e a empresa PEAGAH 
SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SISTEMAS DE ÁGUA LTDA, para se fazerem presentes no 
dia 27/07/2021, às 9h30min., no endereço do SAMAE, Rua dos Imigrantes, 356 – Centro de 
Nova Trento-SC, para que possamos fazer a abertura do envelope de habilitação da licitante Peagah, 
e darmos andamento no Processo de Licitação, ora realizado. Não havendo mais nada a ser tratado, a 
comissão encerrou a reunião, tornando todos o envolvidos cientes da decisão. 
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