
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO                    
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

RESPOSTA DE RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO RECONHECIDO

TERMO: Decisório

FEITO: Recurso Administrativo

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico n.º 005/2017 – SRP Nº 005/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual Aquisição de Tubos de

Concreto,  visando atender  as  necessidades  da  Administração

Pública  Direta  e  Indireta  do  Município  de  Porto  Velho,  em

especial  a  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura  Urbana  e

Serviços  Básico  -  SEMISB, conforme  especificações  técnicas,

unidades  e  quantidades  definidas  nos  Anexos  I  e  II  deste

Edital. 

PROCESSO: 07.00028/207

RECORRENTE: MADECON CONSTRUTORA DE OBRASLTDA

RECORRIDO: Pregoeiro/SML

I – DAS PRELIMINARES

Não  reconhecemos  do  recurso  Administrativo  interposto,  em

desacordo com a norma legal, como intempestivamente, não no

campo próprio do sistema, pela empresa MADECON CONSTRUTORA DE

OBRAS LTDA, o Pregoeiro devidamente qualificada nos autos, com

fundamento na Lei nº 10.520/2002 e Lei 8.666/93, Acórdão nº

339/2010 – Plenário, item 10.2 do edital 

II – DAS FORMALIDADES LEGAIS PARA ADMISSIBILIDADE

Registra-se que não foram cientificados os demais licitantes da

existência e trâmite do recurso administrativo, tendo em vista 
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que o mesmo não foi conhecido como recurso, por parte do

Pregoeiro, em razão de sua intempestividade, inoportunidade 

para manifestação da intenção de recorrer. 

IV – DA ANÁLISE

Portanto não havendo razões para acolhimento. A manifestação no

do recurso por e-mail, ou seja, fora do sistema licitações-e e

intempestivo  por  ter  sido  apresentado  sem  ser  observado  os

preceitos  legais.  Vale  transcrever  a  mensagem  para  os

licitantes ao ser declarada vencedora a empresa arrematante. In

verbis:

“Declaro  vencedor  por  Ofertar  a  Proposta  Mais
Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no
edital.  O  prazo  para  manifestação  de  recurso  é
imediato e motivado, é de 30 minutos, sob o manto;
do  Art.4º,  Incisos  XVIII,  XIX  e  XX  da  Lei  nº
10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06,
Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o item 10.2 do
edital. .”

Passamos ao que expõe os pontos tipificados na mensagem acima;

Art.4º A fase externa do pregão será iniciada com a
convocação  dos  interessados   e   observará   as
seguintes regras:[Grifo nosso]

(…)

XVIII  -  declarado  o  vencedor,  qualquer  licitante
poderá  manifestar  imediata e  motivadamente  a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o
prazo de 3(três) dias para apresentação das razões
do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados
para  apresentar  contra-razões  em  igual  número  de
dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos;[Grifo nosso]

(…)

XX  - a falta de manifestação imediata e  motivada
do licitante importará a  decadência  do direito de
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recurso e a adjudicação do objeto da licitação
pelo pregoeiro ao vencedor.[Grifo nosso]

O que expõe o Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06,

Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante 
poderá, durante a sessão pública, de forma imediata
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido
o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões
de recurso, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contra-razões em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses.[Grifo 
nosso]

§1º. A falta de manifestação imediata e motivada do
licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos
do caput, importará na decadência desse direito, 
ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto
ao licitante declarado vencedor.[Grifo nosso]

Do Acórdão nº 339/2010 – Plenário, In verbis;

Relatório

“o juízo de admissibilidade dos recursos 
interpostos em procedimentos de pregão pode ser 
realizado pelo pregoeiro. Como já assinalado, a 
finalidade da norma , ao autorizar o pregoeiro 
examinar previamente a admissibilidade do recurso, 
é afastar do certame aquelas manifestações de 
licitantes de caráter meramente protelatório, seja 
por ausência do interesse de agir, demostrado a 
pela falta da necessidade e da utilização da via 
recursal., seja  por não atender aos requisitos 
extrínsecos, como o da tempestividade(...)”
“Isto posto, , tem-se, portanto, que o juizo de 
admissibilidade ;da intenção de recorrer,na 
modalidade pregão – tanto eletronico como 
presencial-, levado a efeito pelo Pregoeiro, deve 
se limitar à analise acerca da presença dos 
pressupostos recursais(sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação)”,
 

Por se tratar de materialização dos efeitos jurídicos do 

princípio constitucional da ampla defesa, a interpretação da 

admissibilidade de limita-se, em princípio, ao cumprimento dos 
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requisitos formais. Essa questão é tratada com maior

propriedade por Joel Niebuhr:

“Em primeiro lugar, o pregoeiro deve  inadmitir o
recurso se a intenção de recorrer foi manifestada
por  quem  não  representa  o  licitante.  Em  segundo
lugar,  a  manifestação  deve  ser  tempestiva. O
licitante  deve  manifestara  intenção  em  tempo
apropriado, indicado  pelo pregoeiro. Ele não pode
fazê-lo depois de ultrapassada a fase recursal, já
adjudicado  o  objeto  da  licitação.  Portanto,  o
pregoeiro  também  realiza  juízo  d  admissibilidade
sobre  o  prazo  da  manifestação  da  intenção. Em
terceiro lugar, o pregoeiro deve inadmitir recurso
se o licitante não indica expressamente o motivo ou
indica  motivo  impertinente  á  licitação”.[Grifo
nosso].

Diante  o  acima  exposto,  sob  o  manto  das  normas  legais,

Jurisprudência  e  o  entendimento  doutrinário,  assim,  a

manifestação de intenção de recorrer em momento inoportuno,

pela  sucumbência,  da  intempestividade,  e  por  inexistência

pressupostos  objetivos, NÃO  RECONHEMOS  O  RECURSO,  por

inexistência pressupostos legais e objetivos.

Primando pelos Princípios; da Legalidade, da Celeridade, da

proposta mais vantajosa para Administração, da vinculação do

instrumento convocatório e do julgamento objetivo, daremos pro-

cedimentos dos demais procedimentos necessários a conclusão do

certame.

Porto Velho, 28 de julho de 2017

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/SML/PVH
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