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

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

 

TERMO: Decisório

FEITO: Recurso Administrativo

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico n.º 001/2017 – SRP Nº 001/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual Contratação de empresa
especializada em serviços de locação, montagem, desmontagem,
transporte, manutenção, higienização e sucção dos dejetos de
sanitários  químicos  portáteis  (banheiros  químicos), conforme
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos
Anexos I e II deste Edital, 

PROCESSO: 07.04618/2016

RECORRENTE: EMOPS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

RECORRIDO: Pregoeiro/SML

I – DAS PRELIMINARES

Recurso  Administrativo  interposto, intempestivamente, pela
empresa EMOPS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, devidamente qualificada
nos autos, com fundamento na Lei nº 10.520/2002 e Lei 8.666/93,
através  de  seu  representante  legal,  contra  a  decisão  do
Pregoeiro da Licitação do Município de Porto Velho-RO, relativo
ao Edital n º 001/2017

II – DAS FORMALIDADES LEGAIS

Registra-se que não foram cientificados os demais licitantes da
existência e trâmite de recurso administrativo interposto pela
Empresa EMOPS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, tendo em vista que o
presente  não  foi  conhecido  como  recurso  pelo  Pregoeiro  da
Licitação.

III – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE
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A recorrente não apresentou razões do recurso

Administrativo ate o presente momento data, 27/04/2017, a qual 

manifestou recurso, na data de 19/04/2017, as 10:54:29, onde o 

prazo concedido para tal manifestação de 30(trinta) minutos 

após declarado o vencedor, ou seja, até 18/04/2017 12:38:48:562

 - (DF), conforme redação dada, 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  motivadamente,  é  de  30
minutos,  sob  o  manto;  do  Art.4º,
Incisos  XVIII  e  XX  da  Lei  nº
10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº
10.300/06, e o item 10.2 do edital. 

Tipificação, já acima detalhada ponto a ponto.

IV – DA ANÁLISE

Após exame baseado nas alegações da Recorrente, expostas na
peça,  o  Pregoeiro  passa  à  análise  de  fato.  O  Recurso
apresentado é intempestivo por ter sido apresentado mais de
23(vinte e três) horas após o prazo concedido para manifestação
de recurso. 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
motivadamente,  é  de  30  minutos,  sob  o
manto; do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei
nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº
10.300/06, 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]

(…)

 Superintendência Municipal de Licitações – SML Av. Calama, nº 2508, Bairro: Liberdade -  Tel. CML  (69) 3901-2895 
CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO



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

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  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]
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Considerando, que a desclassificação da empresa recorrente

se deu pela consequência de seu Técnico ser Servidor do ente

licitador, situação vedada pelo estatuto das licitações, ou

seja, explicitamente, cristalino sem nenhum outro entendimento,

ou seja, não havendo base legal para acolhimento das razões

alegadas pela recorrente, para tanto, vejamos o que dispõe o

Art. 9º, inciso III, § 3º da Lei n] 8.666/933. In Verbis;

Art. 9º Não poderá participar, direta ou 
indiretamente, da licitação ou da execução 
de obra ou serviço e do fornecimento de 
bens a eles necessários:[Grifo Nosso]

III - servidor ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela 
licitação.[Grifo Nosso]

§  3o Considera-se  participação  indireta,
para  fins  do  disposto  neste  artigo,  a
existência de qualquer vínculo de natureza
técnica,  comercial, econômica,  financeira
ou trabalhista entre o autor do projeto,
pessoa física ou jurídica, e o licitante ou
responsável pelos serviços, fornecimentos e
obras,  incluindo-se  os  fornecimentos  de
bens e serviços a estes necessários.[Grifo
Nosso] 

Destarte, ficando cristalino, que a manifestação de recurso é 

meramente protelatório sem nenhuma segurança jurídica por 

ausência de embasamento legal.

VI. DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, consideramos que o Recurso interposto pela empre-

sa EMOPS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA não deva ser conhecido, por

inexistência de argumentos com embasamento legal, e por inexis-

tência pressupostos objetivos. 
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Porto Velho, 27 de junho de 2016.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro / SML
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