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Porto Velho, 27 de fevereiro de 2019. 
 
A 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 12.00274.2018 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2019/SML/PVH 
 
Prezado (a) Senhor (a) Pregoeiro (a) 
 
Nissey Motors Ltda, concessionária autorizada da marca Toyota, CNPJ. Nº 
04.996.600/0001-02, com sede a Rua da Beira n. 7670 Bairro Jardim Eldorado – Porto 
Velho Rondônia, CEP n. 76811-738, por intermédio do seu representante legal, Sr. João 
Lúcio Ornelas Silva, RG 445189 SSP/RO e CPF 614.031.646-49; residente e domiciliado em 
Porto Velho/RO, vem à presença de V.S., tempestivamente, com fulcro no conforme subitem 
11.2.2 e 11.3 do edital. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar 
as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, 
em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente.  
 

A fim de interpor RECURSO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA NISSEY 
MOTORS LTDA, INSC. CNPJ: 04.996.600/0001-02, nos termos do inciso III e IV do art.1º e 
no inciso III do art.5º da CF; pelas razões a seguir, requerendo para tanto sua apreciação, 
julgamento e admissão.  
 

 
01 – Ocorrer que a empresa NISSEY MOTORS LTDA, INSC. CNPJ: 04.996.600/0001-02, 
apresentou proposta comercial e habilitação de acordo com edital e anexos:   
Sistema: convocação conforme abaixo. 
Em 27/02/2019 

 
 
Em 07/03/2019 

 
 

 Os prazos de acordo com a regra constante do art. 110 da Lei nº 8.666/93, ou seja, 
exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento... 

 
 Novo Código de Processo Civil, passou a prever, em seu art. 219, que: "na contagem 

de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias 
úteis". 
 

 Novo Código de Processo Civil estabeleceu em seu art. 15 que: "na ausência de 
normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as 
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disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente", de 
forma que sua aplicação poderá suprir lacunas decorrentes de outras leis especiais. 
 

 Ademais esta empresa não possui em sua cadeia produtiva, empregados 
executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e 
no inciso III do art.5º da Constituição Federal. 
 

 Carga horária aplicada no comercio em geral e de 8 (oito) horas diária; considerando 
que o chamamento ocorreu em 27/02/2019 11:22:53:704; dai aplicando o que norteia 
o NOVO CPC; seria HORAS ÚTEIS, pelo principio da imparcialidade e transparecia 
da coisa pública. 

 
 Outro aspecto importante: o prazo para o pregoeiro decidir a impugnação ao edital é 

de 24 horas, conforme a letra do § 1º do art. 12 do Anexo I do Decreto nº 3.555/00. 
 

 Observe-se que há uma clara impropriedade, do ponto de vista redacional, deste § 1º 
do art. 12 do regulamento federal, pois não se concebe prazo fixado em horas úteis. 

 
 

O novo CPC não contém uma regra expressa sobre elas, o que 
leva a dúvidas: os prazos em horas devem ser contados em dias 
corridos ou úteis, ou seja, devem ser fixados em “horas úteis”? 
Na doutrina sobre o novo CPC, a questão é pouco debatida. Um 
dos poucos a tratar do assunto, Guilherme Rizzo Amaral 
defende que os prazos em horas dizem respeito apenas às 
horas decorridas nos dias úteis[20]. 
Tendo em vista que as horas são frações de tempo dos dias, 
sua forma de contagem deve observar o art. 219, logo, nos 
prazos processuais, são contadas apenas as horas nos dias 
úteis. 
Acrescenta-se, contudo, que esse preceito não é absoluto, ou 
seja, na fixação dos prazos processuais em horas: (a) em regra, 
deve ser realizada a integração com a norma do art. 219, com o 
cômputo das horas transcorridas apenas nos dias úteis, ou seja, 
as horas úteis; (b) e, excepcionalmente, diante da lacuna legal, o 
juiz pode determinar a contagem das horas em dias corridos, 
especialmente em situações de urgência (horas corridas). 

 
 
Em primeiro lugar, ressalta-se o entendimento de que o formalismo deve 
necessariamente ceder espaço à economicidade, especialmente no âmbito do Pregão 
eletrônico, principalmente quando determinada inobservância formal não implicar em 
prejuízos  (como no presente caso). Veja-se: 
 
1. O procedimento licitatório na modalidade de pregão eletrônico foi criado para atender 

as necessidades de dar maior celebridade a Administração em certames licitatórios, 
cuja finalidade maior é selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, 
não se admitindo, contudo, excesso de formalismo (STJ – MS 5.869/DF, DJ: 
07.10.2002. Rel. Ministra LAURITA VAZ / REsp nº 1.190.793/SC, DJe 08/09/2010, 
Rel. Ministro CASTRO MEIRA / TRF 5ª REGIÃO – AG111906/PE, DJE 03/02/2011. 
Relator: DES. FED. FRANCISCO BARROS DIAS).  
......... 
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 Processo AC 00020304720124058201 
AC – Apelação Civil – 555169 
Relator (a) Desembargador Federal Francisco Barros Dias 
Sigla do órgão TRF5 
Órgão julgador Segunda Turma 
Fonte DJE – Data: 04/04/2013 – Página: 227 
Decisão UNÂNIME 
Ementa  
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. OFERTA MAIS VANTAJOSA. MENOS 
FORMALIDADE. CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. OBSERVÂNCIA. 
RECURSO IMPROVIDO. [...] 
5. A finalidade maior do procedimento licitatório é selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração, o que foi alcançado no caso, pois os meros erros 
formais não causaram qualquer prejuízo a competividade do certame, nem 
influenciaram na elaboração das propostas. [...] 
........... 

 
 

Processo APELREEX 200981000168852 
APELREEX – Apelação / Reexame necessário – 17015 
Relator (a) Desembargador Federal Manoel Erhardt 
Sigla do órgão TRF5 
Órgão julgador Primeira Turma 
Fonte: DJE – Data: 15/09/2011 
Decisão UNÂNIME  
Ementa 
[...] 

3. Inexistindo, na hipótese, prejuízo visível aos participantes e, especialmente, à 
Administração, não se mostra razoável excluir a impetrante do certame, sob pena de 
se priorizar um rigorismo formal injustificado, ofensivo à primazia do interesse 
público, que, dentre outros aspectos, compreende a busca pela contratação mais 
vantajosa para o Poder Público. Procedentes do STJ e deste TRF da 5ª Região. 4. 
Apelação da UNIÃO e remessa oficial improvidas (gn). 

 
 
 
 
CONCLUSÃO 
 

Conforme explicitado, os fundamentos jurídicos que fundamentam o presente 
recurso, tem a musculatura necessária para direcionar esta r. autoridade à retomada da 
lisura do processo. 
 
 

Desse modo, face a remansosa jurisprudência aplicada e vasta doutrina 
administrativa que apoia a ampla competitividade, outra solução não há senão o 
acolhimento do RECURSO, para que seja reformada a decisão, determinando a modificação 
do vencedor para que seja também aceito. 
 
DO PEDIDO 
 
Aduzidas as razões que balizaram o presente recurso, este, requer com supedâneo na Lei 
nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como as demais legislações vigentes, o 
recebimento, análise e admissão do RECURSO em tela; termos pedimos reconsideração 
C/C. art. 662 do Código Civil. 
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Agindo assim, estas são as únicas formas de se recuperar a característica essencial 
da disputa e a segurança jurídica. 
 

Caso não entenda pelo presente recurso, pugna-se pela emissão de parecer, 
informando quais os fundamentos técnicos e legais que embasaram a decisão; submetendo 
ao crivo da autoridade superior. 
 
 
Nestes Termos, Pede Deferimento. 
 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




