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DESPACHO DE REMESSA DE PROCESSO 

 

 

REF: PREGÃO N°49/2019 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019 - PROCESSO Nº83/2019 - OBJETO: 

Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar aos alunos e 

professores da Rede Municipal de Ensino em viagens intermunicipais e interestaduais, conforme 

especificações constantes no Edital e seus Anexos. 

 

 

À Diretora de Administração  

Sra. ANGELA MARIA PUERARI 

DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018 

 

 

Segue anexo, o presente processo para que haja deliberação de V.Sas. no que se refere ao 

recurso apresentado pela empresa TRANSPORTE & TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA, com sede á Rua 

Avenida Santos Dumont, nº 450, Bairro: Santo Antônio, na  cidade de Joinville/SC,  inscrita no  

CNPJ/MF sob o nº. 84.697.051/0001-04 e Inscrição Estadual n.º 251.799.786,  através do 

protocolo nº10878/2019 conforme fls. 87 a 106, e manifestação em resposta concedida pela  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CI nº927/2019, conforme fls.108 129, e manifestação jurídica através 

do Parecer jurídico nº0160/2019, conforme fls.132 a 137 da Procuradora Municipal Dra. Marcele 

de Almeida Rodrigues em 21/11/2017. 

Outrossim, esclarecimentos que a decisão hostilizada do pedido  encontra-se detalhada na 

análise e resposta conforme o mesmo Parecer jurídico nº0160/2019 escrita a próprio punho em 

20/09/2019, pelo Procurador Dr. Leandro Machado da Silva que ratifica em todos os termos o 

parecer e ainda salienta que este entendimento deve servir de base para outros casos com igual 

pedido, bem assim considerado improcedentes as razões apresentadas pela empresa TRANSPORTE & 

TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA, portanto nesta concepção fica prejudicado o recurso impetrado.  

 

Itapoá, 23 de setembro de 2019. 

 

 

 

FERNANDA CRISTINA ROSA 

Pregoeira Oficial do Município  
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DESPACHO DE JULGAMENTO 

 
 

REF: PREGÃO N°49/2019 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019 - PROCESSO 
Nº83/2019 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte 
escolar aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino em viagens intermunicipais e 
interestaduais, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos. 
 

 

Após análise de todas as peças processuais que interessam a espécie adoto as razões 

apresentadas conforme análise  e manifestação em resposta concedida pela  SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, CI nº927/2019, conforme fls.108 129, e manifestação jurídica através do 

Parecer jurídico nº0160/2019, conforme fls.132 a 137 da Procuradora Municipal Dra. Marcele 

de Almeida Rodrigues em 21/11/2017 e despacho de ratificação em 20/09/2019, pelo 

Procurador Dr. Leandro Machado da Silva, como se minhas fossem e as considerando 

integradas a este, julgo  IMPROVIDO o recurso apresentado pela empresa TRANSPORTE 

& TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA. Assim, para que seja dado seqüência ao processo 

licitatório e tomada as medidas cabíveis para o andamento do interesse público.  

 

 

 
Itapoá, 23 de  setembro de 2019.  

 
 

 

ANGELA MARIA PUERARI 
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018 
 


