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

Proc. 02.00325/2017

Fls. _____________

Visto: ___________

Processo: 02.00325/2017
Pregão Eletrônico n. 134/2018/SML
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO
C.B.U.Q  (CONCRETO  BETUMINOSO USINADO  A  QUENTE),  conforme  disposições
constantes do Edital de Licitação e seus Anexos. 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

Trata-se  de  Recurso  Administrativo  interposto  pela  Empresa
URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A, já qualificada nos autos em referência. A
Recorrente visa à revisão do ato desta Pregoeira que declarou vencedora do
certame a  Empresa BTEC CONSTRUÇÕES Ltda., pelos motivos que narra em sua
peça recursal, cuja íntegra está disponível, para ciência de todos no Portal
da Prefeitura do Município de Porto Velho e no Sistema Licitações, bem como,
foi autuada nas fls. 1.193 a 1.195 dos autos, 

I – Dos requisitos de Admissibilidade

Inicialmente,  cumpre  salientar  que  a  Recorrente  deixou  de
observar o disposto na Legislação e no instrumento convocatório quanto aos
prazos e forma previstos na legislação para interposição do presente Recurso
Administrativo,  já  que  o  mesmo  foi  encaminhado  ao  e-mail  desta
Superintendência fora do prazo previsto para tanto. 

Nesse sentido, destaco que o Edital de Licitação tratou dos
prazos  e  forma  de  interposição  de  recursos  de  forma  clara,  conforme
estabelecido no 11.2, como segue: 

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO
PREGÃO
(...) 
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; 

11.2.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante
quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior,
importará na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a
adjudicação  do  objeto  ao  (s)  licitante  (s)  declarado  (s)
vencedor (es);
(...) 
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; 

11.5.1.  Os  instrumentos  de  que  tratam  o  subitem  11.5
(impugnações, recursos ou contrarrazões) deverão ser remetidos
exclusivamente para o e-mail pregoes.sml@gmail.com, respeitados
os prazos definidos em lei e neste edital e ainda, o observando-
se em todo caso o horário de expediente deste Órgão, ou seja,
dias úteis (de segunda a sexta-feira), de 8h às 14h, sob pena de
não ser conhecido em razão de intempestividade.
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No  caso,  as  disposições  contidas  em  Edital  estão  em
consonância com o quanto estabelecido no Art. 4º, incisos XVIII e XX da Lei
n. 10.520/2002, in verbis: 

Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação
dos interessados e observará as seguintes regras:

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;
(...) 
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;

Os prazos limites para manifestação recursal foram informados
em campo próprio do sistema, conforme mensagens inseridas no chat do Lote,
que transcrevo abaixo: 

CHAT DO LOTE 01

DATA HORA MENSAGEM/CONVOCAÇÃO DA PREGOEIRA

16/05/2019

às 13:41:23

Declarado o Vencedor, comunico a todos que, na forma do item
11.2 do Edital, registro abertura de 2 (duas) hora para mani-
festação da intenção de interpor recursos, contados da presente
mensagem.

16/05/2019

às 13:41:44

Saliento que não serão conhecidos recursos que não sejam inter-
postos sem os requisitos de admissibilidade previsto em Edital,
em especial os que não forem interpostos em campo próprio do
sistema e foram do prazo.

16/05/2019

às 13:42:28

Comunico que Retorno ao Sistema às 17h (hora do DF), para adju-
dicação do objeto ou recebimento dos recursos que por ventura
venham a ser interpostos. Fiquem atentos.
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CHAT DO LOTE 02

DATA HORA MENSAGEM/CONVOCAÇÃO DA PREGOEIRA

16/05/2019

às 13:41:23

Declarado o Vencedor, comunico a todos que, na forma do item 
11.2 do Edital, registro abertura de 2 (duas) hora para mani-
festação da intenção de interpor recursos, contados da pre-
sente mensagem.

16/05/2019

às 13:41:44

Saliento que não serão conhecidos recursos que não sejam in-
terpostos sem os requisitos de admissibilidade previsto em 
Edital, em especial os que não forem interpostos em campo 
próprio do sistema e foram do prazo.

16/05/2019

às 13:42:28

Comunico que Retorno ao Sistema às 17h (hora do DF), para ad-
judicação do objeto ou recebimento dos recursos que por ven-
tura venham a ser interpostos. Fiquem atentos.

A  Lei  estabelece  condições  a  serem  observadas  pelos
interessados  quando  da  proposição  de  recursos  nos  autos  de  processos
Administrativos,  acompanhando  o  que  prevê a legislação  vigente,  segue  o
entendimento  do  ilustríssimo  doutrinador  Marçal  Justem  Filho1 sobre  o
assunto, in verbis: 

“O  cabimento  do  recurso  administrativo  sujeita-se  à
presença  de  determinados  pressupostos.  Sem  esses
pressupostos,  nem  se  chega  a  apreciar  o  mérito  da
questão.”

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União tem
fortalecido essa corrente, conforme depreende-se do enfrentando pelo Acórdão
nº 339/2010 – Plenário, vejamos: 

“10.4.  Isto  posto,  tem-se,  portanto,  que  o  juízo  de
admissibilidade da intenção de recorrer, na modalidade pregão –
tanto  eletrônico  como  presencial  -,  levado  a  efeito  pelo
Pregoeiro, deve se limitar à análise  acerca da presença  dos
pressupostos  recursais  (sucumbência,  tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação), sendo vedado a este agente
analisar, de antemão, o próprio mérito recursal, em que pese lhe
ser lícito examinar se os motivos apresentados na intenção de
recorrer possuem, em tese, um mínimo de plausibilidade para seu
seguimento.” (grifos nossos)

No  feito,  a  Empresa  URBENER,  a  despeito  das  convocações
regularmente inseridas no Sistema, deixou de observar prazo e forma para
manifestação de sua intenção de recorrer, o que resta comprovado nos autos
por  meio  do  espelho  de  e-mail,  fls.  1.193,  remetido  em  20.05.2019,  às
17h39min (hora local de Porto Velho). 

Ademais,  quanto  ao  mérito,  consigno  que  as  razões  da
Recorrente,  quase  que  em  sua  totalidade, constitui-se  em  reprodução  dos
argumentos de outra Recorrente, cuja peça contendo as razões foi devidamente
divulgada no Portal da Prefeitura, em 20 de Maio de 2019. 

1 Justem filho, Marçal – Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – 17ª
Edição, 2º tiragem – Thomsom Reuters, Revista Tribunais.
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A toda evidencia, o recurso ora analisado padece de vícios por
não cumprir os requisitos mínimos que admitam seu recebimento, mormente por
não ter havido manifestação em campo próprio do sistema, de forma imediata e
motivada, considerando-se o prazo estabelecido no chat do lote, razão pela
qual não deve ser conhecido, sob pena de eventual arguição de nulidade de
atos praticados por esta Pregoeira. 

III – DA CONCLUSÃO: 

Ante ao exposto, com fundamento na legislação aplicável, em
especial no incisos XVIII e XX do art. 4º da Lei n. 10.520/2002 e com fulcro
no item 12.2.1 do Edital, NÃO CONHEÇO do presente RECURSO, o que decido com
supedâneo  nos  Princípios  da  Legalidade  e  Vinculação  ao  instrumento
convocatório.

Porto Velho, 03 de junho de 2019. 

TATIANE MARIANO
Pregoeira – SML
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