
                   
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo: 08.00119/2017 

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2018/SML/PVH

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS

DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, visando

atender à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades definidas

nos Anexos I, I-A e II do Edital.

Trata-se  de  recurso  interposta  pela  Empresa

Objetivos  Serviços  Terceirizados  Eireli,  CNPJ  n.

10.973.764/0001-17,  com  sede  na  cidade  de  PORTO  Velho,

estado  de  Rondônia,  neste  ato  representado,  segundo

informa,  pelo  seu  sócio  administrador  Senhor  Anselmo

Mizael de Oliveira Nery inscrito no CPF nº 084.659.752-72,

vem, respeitosamente e tempestivamente nos termos do art.

109,  “caput” da  Lei nº  8.666/93, e  da cláusula  décima

terceira do edital do processo licitatório nº 1717/2017-

01, interpor o presente.

RECURSO ADMINISTRATIVO

I - DA TEMPESTIVIDADE

O presente  Recurso encontra  - se  tempestivo

conforme  dispõe  o  edital,  no  item  11.2  do  instrumento

convocatório, 

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.

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos, nº 2776, Bairro: São Cristovão

2º piso Tel. CML  (69) 3901-3639
CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO



                   
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

II -  DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

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  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].

1.5.  Os  recursos e  contrarrazões,  bem  como
impugnação,  deverão  ser  protocolados  junto  à
Superintendência  Municipal  de  Licitações,  em  dias
úteis, no horário de Segunda à Sexta-Feira das 8h às
14h, e  ainda,  remetidos  ao  e-mail:
pregoes.sml@gmail.com, respeitados  os  prazos
definidos  neste  edital,  o  qual  deverá  receber,
decidir  os  recursos,  encaminhando  a  autoridade
competente quando mantiver sua decisão.[Grifamos].

In casu, a presente razão foi protocolada, em

09.05.2018  ás  09hs:43Min.  Tempestivamente,  porém  sem

legitimidade,  ou  seja,  não  foi  anexado  documentos  que

comprovem que o  Senhor Anselmo Mizael de Oliveira Nery,

tenha  legítimo  para  representá-lo,  os  quais  documentos

seriam Registro comercial, no caso de empresa individual,
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ou Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente  registrado,  em  se  tratando  de  sociedades

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; 

Desta  forma,  não  preenchido  pressupostos

mínimos de admissibilidade, prejudicando o conhecimento,

acolhimento do recurso administrativo.

No caso vertente, merece destaque o juízo de

admissibilidade  no  exposto  e  sacramentado  nos  Acórdãos

1.788/03, 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”.  Acórdãos

1.788/03,  339/2010,  1.148/14-  TCU,  ambos  do

Plenário.

E  mais,  não  foi  encaminhado  por  e-mail  as

razões do recursos, com isso não preenchendo os requisitos

mínimos  exigido  no  edital,  especificamente  nos  itens;

11.3, 11.5, bem como os já citados Acórdãos do TCU, que

recomenda para admissibilidade do recurso administrativo.

III - DA CONCLUSÃO
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Diante do  acima exposto,  decide-se pela  não

acolhimento do mérito do recurso. 

Destarte, será adjudicado o objeto do certame

ao licitante vencedor.

Porto Velho, 10 de maio de 2018.

LIDIANE SALES GAMA MORAIS
Pregoeira/SML
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