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Processo 09.00124/2017

Pregão Eletrônico n. 029/2019/SML

Objeto:  OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

INCLUINDO  O  FORNECIMENTO  DE  PEÇAS E  ACESSÓRIOS,  PARA  OS

APARELHOS  DE  AR  CONDICIONADO, visando  atender  a  Secretaria

Municipal de Educação – SEMED.

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela

Empresa RECUPERAR COMÉRCIO MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº

84.552.892/0001-23, estabelecida à Rua D Pedro II, 2117 A, Saõ

Cristòvão,  Porto  Velho,  por  intermédio  de  seu  Sócio  Gerente

Dirceu  Neves  Paulino,  portador  da  Cédula  de  Identidade  n°

257.532  –SSP/RO  e  CPF  n°  203.759.562-04,  com  o  acatamento

costumeiro, com base no item 11 do Edital de Pregão Eletrônico,

bem  como  o  §3º  do  art.  26  do  Decreto  5450/2005  c/c  inciso

XVIII,  do  artigo  4º,  da  Lei  nº  10.520/2002,  interpor

tempestivamente:

RECURSO ADMINISTRATIVO

I – DA TEMPESTIVIDADE

O  presente  Recurso  encontra  –  se  tempestivo

conforme  dispõe  o  edital,  no  item  11.2  do  instrumento

convocatório, 
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11.2.  Declarado o vencedor, a Pregoeira abrirá

prazo de, no mínimo, 30 minutos, durante o qual,

qualquer licitante poderá, de forma imediata e

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar

sua intenção de recurso;

(…)

11.2.2  Acolhimento  do  recurso será concedido

prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões

do recurso, ficando os demais licitantes, desde

logo,  intimados  para,  querendo,  apresentar

contrarrazões  em  igual  prazo,  que  começará  a

contar do término do prazo do recorrente.

II – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Mister  salientar  que  os  recursos  administrativos

devem  preencher  certos  requisitos,  sob  pena  de  sequer  serem

conhecidos pela Administração. A análise meritória de recursos

administrativos,  quer  na  esfera  administrativa  ou  judicial,

somente ocorreria caso se constatasse o cumprimento de todos os

requisitos  e  pressupostos  aplicáveis  à  espécie,  eis  que  os

mesmos decorrem de Lei e normas.

Para verificação dos requisitos de admissibilidade

do  presente  recurso  cumpre  verificar  o  Edital  de  Licitação

acerca  do  tema.  Neste  sentido,  o  item  11.2  e  11.3  do

instrumento  convocatório  trata  da  forma  e  prazo  para
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apresentação de razões de irresignação, conforme trechos abaixo

transcritos: 

11.2.  Declarado o vencedor, a Pregoeira abrirá

prazo de, no mínimo, 30 minutos, durante o qual,

qualquer licitante poderá, de forma imediata e

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar

sua intenção de recurso;

(…)

11.2.2  Acolhimento  do  recurso será concedido

prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões

do recurso, ficando os demais licitantes, desde

logo,  intimados  para,  querendo,  apresentar

contrarrazões  em  igual  prazo,  que  começará  a

contar do término do prazo do recorrente.

11.3.  Não serão conhecidas as impugnações   e os

recursos apresentados fora do prazo legal e/ou

subscritos  por  representante  não  habilitado

legalmente ou não identificado no processo para

responder pelo proponente;[Grifamos].

In  casu,  a  presente  razão  foi  protocolada,  em

18.04.2019. Tempestivamente, porém sem legitimidade, ou seja,

não foi anexado documentos que comprovem que o  Senhor  Dirceu

Neves Paulino, tenha legitimidade para representá-lo; os quais

documentos  seriam  Registro  comercial,  no  caso  de  empresa

individual, ou Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em

vigor,  devidamente  registrado,  em  se  tratando  de  sociedades
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comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de

documento  de  eleição  de  seus  administradores.  No  caso  de

alterações será admitido o estatuto ou o contrato consolidado.

No  caso  vertente,  merece  destaque  o  juízo  de

admissibilidade  no  exposto  e  sacramentado  nos  Acórdãos

339/2010, 1.148/14-TCU, ambos do Plenário, onde ficam mais que

cristalino  os  pressupostos  para  aceitabilidade  de

recursos/impugnações nas recomendações:

“Orientes seus pregoeiros, ao procederem ao

juízo  de  admissibilidades  intenções  pelos

licitantes  nas  sessões  públicas(pregão

eletrônico  ou  presencial),  que  busquem

verificar  tão  somente  a  presença  dos

pressupostos  recursais,  ou  seja,

sucumbência,  tempestividade  legitimidade,

interesse  e  motivação,  abstendo-se  de

analisar, de antemão, o mérito do recurso,

nos termos do art. 4º, inciso XVIII, da Lei

nº 10.520/2002, c/c art. 11, inciso XVII,

do  Decreto  nº  3.555/2000  (Pregão

Presencial),  e  do  art.  26,  caput,  do

Decreto nº 5.450/2005 (Pregão Eletrônico)”.

339/2010, 1.148/14-TCU, ambos do Plenário.

E mais, a peça recursal apresentada pela empresa,

se quer foi assinada pelo seu representante legal, com isso não

preenchendo  os  requisitos  mínimos  exigido  no  edital,

especificamente no item; 11.3, bem como os já citados Acórdãos

do  TCU,  que  recomenda  para  admissibilidade  do  recurso

administrativo.
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III – DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, DECIDO em Não conhecer o mérito

Recurso  Administrativo  interposto  pela  Empresa  RECUPERAR

COMÉRCIO MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA, por inexistência

dos  requisitos  de  admissibilidade,  razão  pela  qual  mantenho

minha decisão.

Destarte, será adjudicado o objeto do certame ao

licitante vencedor, a empresa ADRIANA XAVIER DE BARROS. 

Porto Velho, 25 de abril de 2019.

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS

Pregoeira da SML
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