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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Comissao Especial Licitacao" <cel@apac.pe.gov.br>
Para: cel@apac.pe.gov.br
CCo: Os destinatários não estão sendo exibidos para esta impressão
Data: 12/12/2022 16:27

Assunto: Prazo Contrarrazões - Concorrência n° 001/2022 APAC - Doc. base Programa Estadual Revitalização Bacias
Hidrográficas de Pernambuco

Anexos: Recurso Administrativo RHA Engenharia - Conc 0001.2022.pdf (2.3 MB)
Detalhamento da Análise Técnica n. 7-2022 - GRHB (Fase Habilitação).pdf (310 KB)

Prezados, Boa tarde,

Informo que até as 17h (dezessete horas) do dia 21/11/2022, prazo limite para apresentação de Recurso
Administrativo contra o Resultado do julgamento dos documentos de habilitação referente à Concorrência
n° 001/2022, Processo Administrativo n° 001/2022 - CEL/APAC, que tem por objeto a contratação de
pessoa jurídica especializada para elaboração do documento base do Programa Estadual de
Revitalização das Bacias Hidrográficas de Pernambuco, partindo de diagnóstico ambiental,
socioeconômico e institucional das bacias hidrográficas do estado e o mapeamento da degradação das
mesmas, com a definição das bacias prioritárias, estratégias de revitalização e elaboração de um
portfólio de projetos de revitalização, foi apresentado Recurso Administrativo pela licitante RHA
Engenharia e Consultoria S.S LTDA., conforme documentos em anexo. O Recurso Administrativo
apresentado também encontra-se disponível para consulta no Portal PE-Integrado, anexo ao processo
PA.001.2022.CEL.CONC.001.APAC.

A licitante Gama Engenharia e Recursos Hídricos LTDA. enviou e-mail a esta Comissão de Licitação, em
16/11/2022, solicitando reconsideração da decisão e sua consequente habilitação. Porém, não apresentou
peça recursal assinada, conforme exigido no item 15.9 do Edital, que informa que os recursos e/ou
representações deverão observar os seguintes requisitos:

i. Serem devidamente fundamentados;
ii. Serem assinados por representante legal ou procurador com poderes suficientes;
iii. Serem protocolados junto à Comissão Especial de Licitação; e
iv. Não apresentarem documentos ou informações que já deveriam ter acompanhado a documentação de
habilitação, as propostas técnicas ou as propostas comerciais.

Apesar de e-mail resposta à Gama por parte desta CEL, em 17/11/2022, informando sobre os requisitos
exigidos no edital quanto à apresentação dos Recursos Administrativos, não houve resposta nem atendimento
da licitante Gama Engenharia e Recursos Hídricos LTDA. até o dia 21/11/2022, prazo final para interposição
de recurso, e também não houve resposta do e-mail até a presente data.

Dessa forma, esta Comissão de Licitação recebe apenas o Recurso Administrativo interposto pela licitante
RHA Engenharia e Consultoria S.S LTDA., que atendeu aos pressupostos recursais, para proceder à análise
de mérito.

Fica aberto a partir desta intimação o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de
contrarrazões ao recurso apresentado, conforme prescreve o § 3° do art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e
o item 15 do Edital. Esclarecemos que na contagem do prazo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Dessa forma, o prazo para contrarrazões se iniciará dia 13/12/2022 e findar-se-á em 19/12/2022,
até as 17h (dezessete horas).

Solicitamos, por gentileza, a confirmação do recebimento deste e-mail. 

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.

Atenciosamente,
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Jéssica Santos Mesquita
Presidente 

Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC
Fones: (81) 3183-1051/3183-1056
Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC
Av. Cruz Cabugá, 1111. Santo Amaro, Recife - PE CEP: 50.040-000


