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

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

Processo Administrativo nº: 12.00094/2017 

Modalidade: Pregão em sua forma Eletrônica, nº 078/2018 

Empresa  Recorrente:  ARAÚJO  &  SANTOS  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  DE
VEÍCULOS LTDA 

Recorrido: PREGOEIRA 

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS
PERTENCENTES  A  FROTA  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ASSISTÊNCIA
SOCIAL  E  DA  FAMÍLIA  –  SEMASF, compreendendo:  troca  de  óleo,
serviços de mecânica, retífica, elétrica, eletrônica, suspensão,
alimentação,  arrefecimento,  ar-condicionado,  lanternagem  em
geral,  funilaria,  pintura,  tapeçaria,  estofaria,  vidraçaria,
alinhamento  de  direção,  balanceamento  de  rodas  e  cambagem,
baterias  e  pneumático  com  fornecimento  de  peças  genuínas,
originais e/ou similares, materiais e acessórios necessários ao
perfeito funcionamento, dos veículos de pequeno, médio e grande
porte a gasolina/álcool e a diesel. 

Trata-se  de  Recurso  interposto  pela  empresa
ARAÚJO & SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no
CNPJ  sob  o  nº  23.085.313/0001-95,  Pessoa  Jurídica  de  Direito
Privado, situada na Rua Jacy Paraná, n. 3011, bairro Nova Porto
Velho, na cidade de Porto Velho/RO, perante a Superintendência
Municipal de Licitações. As razões recursais endereçada a esta
Pregoeira refere-se ao Pregão Eletrônico nº 078/2018. 

Em análise esta Pregoeira apresenta os seguintes
entendimentos:

I. DA TEMPESTIVIADE

O subitem 11.2 do edital assim determina:
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11.2.  Declarado  o  vencedor,  o  Pregoeiro
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.

Não obstante, o art. 26 do Decreto Municipal nº
10.300 de 17 de fevereiro de 2006 assim leciona: 

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  contrarrazões  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.

Considerando  entender  que  o  recurso  já  está
interposto a partir do acolhimento da intenção de recurso pelo
Pregoeiro, conforme os motivos consignados pelo recorrente em ata
ou  no  sistema  eletrônico,  devendo  a  Administração  conhecer  o
recurso e examiná-lo, mesmo quando desacompanhado das razões.

Desta  feita,  considerando  a  tempestividade  das
razões apresentadas, recebo o presente recurso. 
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II. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Cumpre dizer, desde logo, que as decisões tomadas
no  contexto  deste  processo  administrativo,  cujo  instrumento
convocatório é o Edital do Pregão Eletrônico nº 078/2018, estão
em perfeita consonância com os ditames legais que norteiam os
procedimentos licitatórios, com os princípios constitucionais da
Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Publicidade, da
Eficiência e da Isonomia, e demais correlatos. 

Partindo deste entendimento, a Administração deve
atuar  primando  não  somente  pela  Legalidade  como  também  pela
Celeridade, Publicidade e Isonomia em todos os seus atos, neles
incluídos os processos licitatórios. O interesse público demanda
a  eficiência  da  Administração,  a  qual  deve  mostrar-se  pronta
tanto para acudir as demandas da sociedade como para suprir as
próprias necessidades. 

Cumpridas as formalidades legais, registra-se que
foram  cientificados  os  demais  licitantes  participantes  da
existência  e  tramitação  do  respectivo  Recurso  Administrativo
interposto, abrindo-lhes vistas à apresentação de contrarrazões. 

 

III. DA ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

Em síntese, alega a Recorrente que:

a) Solicitou via chat em campo próprio do sistema
em  13/07/2018  que  fosse  encaminhado  cópia  dos  documentos  da
empresa  ARAUJO  &  SANTOS, Declarada  Vencedora  para  o  e-
mail:contato@summusconsultoria.com.br, e que diante da ausência
de resposta da pregoeira a recorrente fez uma nova tentativa no
dia 17/07/2018 através do telefone 69 3901-3639 com o Sr. André,
integrante  da  equipe  de  apoio  desta  Superintendência,  onde  o
mesmo  cordialmente  recebeu  aos  questionamentos  alegados,
comprometendo-se  de  informar  a  Pregoeira  os  acontecimentos.
Entretanto a documentação da empresa sagrada vencedora não foi
encaminhada conforme solicitado. 
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b) Que participou de outros processos licitatórios
desta  mesma  Superintendência  (PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº
026/2018/SML/PVH e PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2018/PVH) cujo foram
julgados pelo mesmo critério  MENOR PREÇO POR LOTE  (SERVIÇOS E
PEÇAS) e teve sua proposta analisada, adjudicada e posteriormente
homologada pelo setor competente em ambas os certames.

c)  Que  houve  favorecimento  à  licitante  ao  ser
habilitada e declarada vencedora, e que a empresa AMAZONIA CENTRO
AUTOMOTIVO E SERVIÇOS LTDA-ME, não obedeceu a todas as exigências
no edital, ferindo o princípio da isonomia e igualdade entre os
licitantes, no que se refere ao preenchimento da proposta, pelo
fato da referida empresa não ter inserido em sua proposta no
campo relativo ao valor anual estimado para peças e acessorios.

Diante  do  exposto,  requer  que  as RAZÕES  DE
RECURSO, sejam julgadas PROCEDENTES,  que a pregoeira reformule
sua  decisão  na  qual  habilitou  a  licitante  AMAZONIA  CENTRO
AUTOMOTIVO  E  SERVIÇOS  LTDA-ME,  por  não  atender  às  exigências
editalícias.

Por fim, a Recorrente aguarda serenamente que as
razões ora invocadas sejam detidas e criteriosamente analisadas,
e ao final, seja dado provimento ao recurso para o fim, declarar
DESCASSIFICADA a empresa  AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVIÇOS
LTDA-ME.

O  Recurso  na  íntegra  foi  publicado  no  dia
25/07/2018 no Portal de compras da Prefeitura de Porto Velho.

IV. CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

AMAZONIA  CENTRO  AUTOMOTIVO  E
SERVIÇOS  LTDA-ME,  pessoa  jurídica  de  direito
privado, com sede na Av. Guaporé, nº 3743, Bairro

Agenor de Carvalho, na cidade de Porto Velho/RO,
inscrito no CNPJ sob nº 04.956.754/0001-70, neste
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ato representada por sua Representante Legal Sra.
Terezinha de Jasus Ribeiro Silva, Sócia-Gerente, 

devidamente qualificado no presente processo vem
na forma da legislação vigente em conformidade
com o Art. 4ºXVIII da Lei Nº 10.520/02, vem até
Vossa  Senhoria,  para,  tempestivamente,  interpor
estas  CONTRARRAZÕES,  ao  inconsistente  recurso
apresentado pela empresa ARAÚJO & SANTOS COMÉRCIO
E  SERVIÇOS  DE  VEÍCULOS  LTDA,  perante  essa
distinta administração que de forma absolutamente
coerente com o Edital declarou a CONTRARRAZOANTE
vencedora do processo licitatório em pauta.

DOS FATOS:

 O recurso  apresentado  pela  RECORRENTE,
alegando  o  não  cumprimento  do  edital  por  parte  da
CONTRARRAZOANTE,  demonstra,  claramente,  um  profundo
desconhecimento do diploma editalício, bem como dos
princípios basilares do procedimento licitatório, por
parte da recorrente, vejamos...

No  momento  em  que  foi  concedido  ao
recorrente  o  direito  ao  manifesto  de  recurso,  o
recorrente apresentou seu recurso, a Sra. Pregoeira
de forma vaga e confusa, primeiramente falou que a
CONTRARRAZOANTE não enviou a documentação dentro do
prazo exigido por esse motivo não foi apresentado a
Empresa  RECORRENTE.  Também  citou  que  a  Empresa
CONTRARRAZOANTE ofertou lance e apresentou proposta
somente  para  o  valor  correspondente  aos  serviços,
ficando  de  fora  o  valor  referente  às  peças  e
assessórios já estabelecidos e fixados, descumprindo
o determinado no item 8.1 do edital. 

Por  último  citou,  que  a,  “Sra.  Pregoeira
não poderia deixar-se envolver pelo interesse de um
proponente.”  Deixando  claro,  em  sua  colocação  que
está conceituada administração estaria envolvida com
a Empresa CONTRARRAZOANTE.
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Vale ressaltar que a CONTRARRAZOANTE afirma
ter  preparado  sua  documentação  e  propostas  em
rigorosa conformidade com as exigências do edital,
provando sua plena qualificação para esse certame,
conforme exigido pelo edital, tendo sido, portanto,
considerada habilitada, classificada e posteriormente
declarada vencedora do presente processo. E como tal,
levando  em  consideração,  o  que  o  recorrente
manifestou  mediante  razões  ao  recurso,  e  buscando
sempre a transparência nos seus atos praticados.

Sendo  assim,  a  Empresa  CONTRARRAZOANTE,
enviando  a  proposta  inicial  declara  que  tem  pleno
conhecimento do edital, conforme listamos a seguir
alguns itens do presente edital:

Do Edital de Licitação

5.1.4. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno
conhecimento  e  atendimento  às  exigências  de
habilitação previstas neste edital e  SEUS ANEXOS. O
licitante será responsável por todas as transações
que  forem  efetuadas  em  seu  nome  no  sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances.

8.1. O critério de julgamento será exclusivamente o
de  MENOR  PREÇO  POR  LOTE,  sendo  que  as  propostas
deverão conter preços unitários e totais para o LOTE,
sob pena de desclassificação.

8.1.1. Os preços unitários e totais referidos no item
8.1, deverão, evidentemente, estar compatíveis aos de
mercado, estimados pela Administração;

Se refere também ao  Anexo I do Edital,
onde fica bem claro que o valor estimado anual para
PEÇAS E ACESSÓRIOS Obs.: valor fixo não configurando
objeto de disputa, considerado apenas uma estimativa
pata balizamento de preços e o ANEXO II DO EDITAL-
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 114/2017-RETIFICADO TERMO DE
REFERÊNCIA Nº 114/2017
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4. O VALOR ESTIMADO DE CUSTOS:
4.1.  A  estimativa  do  quantitativo  de
horas/trabalhada, para a execução dos serviços, foi
calculada com base na Tabela Tempária, Anexo III, com
informações das Concessionárias locais, das diversas
marcas que compõem a frota de veículos da SEMASF,
vide item 3.1 e Anexo II;

4.2.  Os  valores  estimados  das  peças  se  deram  em
decorrência  do  Processo  de  licitação  n°
12.00310/2009,  sendo  o  valor  de  R$  218.700,00
(duzentos e dezoito mil e setecentos reais), para um
período de 12 (doze) meses. Porém, considerando que o
presente processo terá vigência de 06 (seis) meses,
há  de  considerar  o  valor   FIXO  de  R$  109.350,00
(cento  e  nove  mil,  trezentos  e  cinquenta  reais).
Assim,  considerando  a  programação  orçamentária  da
SEMASF,  será  este  valor  utilizado,  se  necessário,
para realização das substituições de peças;

4.3.  Após  pesquisa  realizada  em  empresas  do  ramo,
tomamos por base o menor preço/homem praticados no
mercado local, para chegarmos a uma estimativa média
do  quantitativo  o  de  serviços  de  hora  homem,  e
consideramos os quantitativos de peças do exercício
anterior necessário para atender a frota da SEMASF, o
que resultou nos seguintes números de acordo com a
planilha abaixo:
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PLANILHA  DE  CUSTOS  ESTIMADO  DE  SERVIÇOS  E  PEÇAS

4.4.  O  valor  global  estimado  para  licitação  e  os
valores indicados para peças e serviços neste Termo
de  Referência  servem  apenas  de  referencial  para
fomentar  a  competitividade  entre  as  empresas
interessadas,  de  forma  que  o  resultado  seja  a
apresentação  da  proposta  mais  vantajosa  para
administração.

4.5. A metodologia utilizada na pretensa contratação
será menor preço / hora trabalhada.

Por  fim,  a  Empresa  RECORRENTE  alega  que  o
Sra. Pregoeira transgrediu o princípio constitucional da
legalidade, que impõe que a Administração só pode fazer
aquilo que a lei autoriza; o princípio da impessoalidade,
o  qual  impõe  que  o  administrador  deve  orientar-se  por
critérios  objetivos,  não  devendo  fazer  distinções
fundamentadas  em  critérios  pessoais;  o  princípio  da
isonomia,  pois  impôs  distinção  entre  as  licitantes  ao
privilegiar  a  vencedora;  o  princípio  constitucional  da
moralidade, pois o dever do administrador não é apenas
cumprir a lei formalmente, mas cumprir substancialmente,
procurando sempre o melhor resultado para a administração;
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e ainda, o princípio da eficiência, que exige resultados
positivos  para  o  serviço  público  e  satisfatório
atendimento das necessidades dos administrados.

Desta forma, DIANTE DE TUDO QUE FOI EXPOSTO
NOS  FATOS  não  se  apura  nenhuma  vantagem  oferecida  à
Empresa CONTRARRAZOANTE ou mesmo qualquer vício cometido
pela Sra. Pregoeira em razão da proposta mais vantajosa,
apenas demonstrou por parte da Empresa RECORRENTE total
despreparo diante das normas editalícias.

E  solicita  que  essa  Administração  considere
como  indeferido  o  recurso  da  empresa  ARAÚJO  &  SANTOS
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  DE  VEÍCULOS  LTDA  e que  seja
indeferido  o  pleito  da  recorrente  no  que  tange  à
desclassificação da Empresa  AMAZÔNIA CENTRO AUTOMOTIVO E
SERVIÇOS LTDA - ME, tendo em vista que tal pedido não
encontra  nenhum  respaldo  legal  ou  apoio  do  diploma
editalício. E é na certeza de poder confiar na sensatez
dessa  Administração,  assim  como,  no  bom  senso  da
autoridade  que  lhe  é  superior,  que  estamos  interpondo
estas contrarrazões, as quais certamente serão deferidas,
evitando assim, maiores transtornos(sic).

VI. DA ANALISE

De posse das razões e contrarrazões recursais, junto

a  esta  Superintendência  Municipal  de  Licitações-  SML,

preliminarmente  gostaria  de  ressaltar  que  o  presente  certame

licitatório  seguiu  na  íntegra  os  dispositivos  contidos  no

instrumento convocatório.

Quando  o  edital  remete  suas  deliberações  às  leis

citadas  e  principalmente  nos  Princípios  Constitucionais  da

Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Publicidade e da

Eficiência,  bem  como  Lei  nº  10.520/02  regulamentadora  da

modalidade  Pregão,  subsidiada  pela  Lei  nº  8.666/93,  art.  3º,

assim determina:
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Art. 3º A licitação destina-se a garantir a

observância  do  princípio  constitucional  da

isonomia,  A  SELEÇÃO  DA  PROPOSTA  MAIS

VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO e a promoção

do  desenvolvimento  nacional  sustentável  e

será  processada  e  julgada  em  estrita

conformidade  com  os  princípios  básicos  da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade,

da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade

administrativa,  da vinculação ao instrumento

convocatório, do  julgamento  objetivo e  dos

que  lhe  são  correlatos.  (Redação  dada  pela

Lei nº 12.349, de 2010). [Grifamos]

Na  hipótese  verifica-se  que  o  Edital  não  foi

impugnado, nem foi alvo de questionamentos no momento oportuno,

seja  pelos  demais  participantes,  e  tampouco,  pelo  próprio

recorrente.

Neste  aspecto  vale  salientar  que,  o  Edital  de

Licitação foi publicado no dia 29/06/2018, e conforme itens 2.3 e

11.1  do  Edital,  o  prazo  para  Impugnação  e  solicitações  de

esclarecimentos estavam previstos para até 2 e 3 dias antes do

dia  13/07/2018,  obedecendo  o  prazo  legal  conferida  pela  lei.

Contudo,  reitera-se,  não  haver  a  apresentação  de  quaisquer

impugnações e pedidos de esclarecimentos por parte do recorrente,

o que conduziu à preclusão do seu direito de dirimir dúvidas

sobre a forma de cadastramento das propostas. 
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A  participação  do  interessado  no  procedimento

licitatório  implica  aceitação  dos  termos  do  ato  convocatório,

devendo o interessado atender a todas as condições e exigências

previstas. É de extrema seriedade que o interessado em participar

dos procedimentos licitatórios leia todo o ato convocatório e, se

for o caso, apresente suas manifestações em tempo hábil (e como

já mencionado, não o fez), conforme previsto no § 1º do art. 41,

da Lei nº 8.666/1993:

“Art. 41.[...]

§1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar

edital de licitação por irregularidade na aplicação

desta Lei, devendo protocolar o pedido ate 05 (cinco)

dias úteis antes da data fixada para a abertura dos

envelopes  da  habilitação,  devendo  a  Administração

julgar e responder à impugnação em ate 3 (três) dias,

úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do

art. 113”.

O que não é aceitável, é a falta de atenção ou de

entendimento do edital por parte da recorrente, que se baseando

em licitações anteriores composta por apenas um lote, não se

atentou que o lote era composto por 2 Itens, conforme modelo

abaixo, e o fato da empresa entender que ter sagrado-se vencedora

em  outros  certames,  não  lhe  confere  o  direito  de  aplicar  as

mesmas regras e formas de apresentação de propostas de mesma

maneira em todos os certames. 
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A comprovar a forma de cadastramento da proposta no

sistema veja-se o seguinte modelo:

Alega  também  que  a  pregoeira,  não  atendeu  a

solicitação  enviada  no  chat  de  mensagem  mo  dia  13/07/2018,

solicitando o encaminhamento dos documentos da empresa declarada

vencedora.

Pois  bem,  a  falta  de  entendimento  da  empresa

recorrente em licitação é bem nítida, considerando que no dia

13/07/2018 não havia nenhuma empresa declarada vencedora, e sim a

empresa  declarada  arrematante.  E  necessário  esclarecer  que  o

prazo para a empresa AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVIÇOS LTDA-

ME enviar  sua  documentação  seria  ate  as  14h:00  (DF)  do  dia

16/07/2018, o que significa dizer que no dia 13/07/2018, seria

impossível atender à solicitação.
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Em relação à citação da recorrente quanto à hipótese

de favorecimento a empresa AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVIÇOS

LTDA-ME, a alegação não procede, haja vista que ausente qualquer

prova idônea. 

In casu, a comprovar o acerto da decisão adotada por

esta  Pregoeira,  de  acordo  com  quatro  demostrativo  abaixo,

verifica-se que a empresa recorrente ficou em 3º lugar na disputa

de  preço,  e  que  mesmo  que  fosse  extraído  o  valor  fixo,

(Referente ao valor estimado Anual para PEÇAS E ACESSÓRIOS)   o

que  não  deveria  ser  objeto  de  disputa,  conforme  claramente

inserido naquele campo ainda assim sua proposta consignada no

valor de R$ 92.535,00 (Noventa e dois mil, quinhentos e trinta e

cinco reais) continuaria como 3ª colocada.

 Reitera-se  o  valor  estimado  anual  para  PEÇAS  E

ACESSÓRIOS  é  fixo,  não  configurando  objeto  de  disputa,

considerando apenas uma estimativa para balizamento de preços,

conforme expresso no edital publicado e não impugnado.

A corroborar a assertiva, veja-se o quanto registrado

no sistema:

Lista de fornecedores   

 Participant eSegment oSituaçã oLanc eData/Hora lanc

e1
AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E 
SERVICOS LTDA - ME

ME* Arrematante R$ 67.489,91 18/07/2018 11:08:04:018

2S O S CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME* Classificado R$ 68.000,00 13/07/2018 11:48:08:672

3
ARAUJO & SANTOS COMERCIO E 
SERVICOS DE VEICULOS LT

ME* Classificado R$ 201.885,00 13/07/2018 11:32:23:759
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Portanto, é nítido que a recorrente equivocou-se ou

não se atentou ao edital, pois somente ela errou ao anexar em sua

proposta  o  valor  relativo  ao estimado  Anual  para  PEÇAS  E

ACESSÓRIOS, equívoco este não cometido pela 1ª e 2ª colocadas.

Neste  sentido,  o  Edital,  sendo  norma  soberana,

vinculando tanto a Administração quanto os licitantes, consigna

que  a  conduta  de  habilitação  da  CONTRARRAZOANTE  observou

estritamente os termos e condições do Edital, não se tratando de

favorecimento por parte da Pregoeira, mas sim de observância aos

princípios constitucionais norteadores da licitação.

VII.DA CONCLUSÃO 

Desta forma, após análise do Recurso, com fundamento

nos princípios Constitucionais da Legalidade, da Impessoalidade,

da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, assim como os

correlatos,  da  vinculação  ao  Instrumento  convocatório,  do

Julgamento Objetivo e a Seleção da proposta mais Vantajosa para a

Administração e em todos os atos até então praticados, DECIDO em

conhecer  do  recurso  da  empresa  ARAÚJO  &  SANTOS  COMÉRCIO  E

SERVIÇOS DE VEÍCULOS LTDA, para no mérito julgá-lo IMPROCEDENTE,

MANTENDO o julgamento inicial.

Ato  contínuo,  faço  subir  os  autos  devidamente

informados para apreciação da Autoridade superior.

Porto Velho, 02 de agosto de 2018

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS

Pregoeira da SML
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Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso administrativo

e  acompanho  o  posicionamento  da  Pregoeira,  mantendo  a

CLASSIFICAÇÃO da empresa  AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVIÇOS

LTDA-ME,  referente ao Pregão Eletrônico nº 078/2018, devendo a

mesma dar prosseguimento aos demais procedimentos da licitação

supramencionada, após a ciência às partes da referida decisão.

Porto Velho 02 de agosto de 2018

PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Superintendente Municipal de Licitações
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