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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019 – COMPEL. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de 

conservação e manutenção integrada nos mercados comerciais do Município de Camaçari, sendo eles: 

Centro Comercial de Camaçari, Mercado da Nova Vitória, Costa Pinto, Mercado da Gleba E, Mercado 

de Parafuso, Mercado de Monte Gordo e Mercado de Barra de Pojuca (conforme projeto e demais 

peças que compõem o Edital). 

 

DATA DE ABERTURA: 21/03/2019 

RECORRENTE:  M J F  SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de desclassificação da proposta de preços da empresa Recorrente foi 

publicada no Portal de Compras em 07/06/2019. A recorrente apresentou seu recurso 

em 11/06/2019.  

Na forma do art. 109, I da Lei 8.666/93 o prazo para apresentação de recurso contra 

julgamento de propostas é de 5 dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso 

apresentado. 

RESUMODOS FATOS 

A Recorrente foi desclassificada por não renovar sua proposta de preços, após 

intimada, deixando evidente seu intuito de se liberar do compromisso assumido, 

conforme preconiza o art. 64, §3º da Lei 8.666/93. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO PEDIDO RECURSAL 

“Assim, REQUER (...) reformar a decisão exarada (...) visto que a 

DESCLASSIFICAÇÃO da mesma foi um equívoco decorrente de um lapso da r. 

COMISSÃO ou por erro do sistema de recebimento de mensagens de e-mail, e que a 

CLASSIFICAÇÃO desta é imprescindível para a validade do presente processo 

licitatório, vez que, conforme demonstrado, cumpriu a dita licitante a exigência 

constante na publicação do DOE – Diário Oficial do Estado, secção dos Municípios do 

dia 01/06/2019, isto é, a licitante apresentou tempestivamente a DECLARAÇÃO DE 

RENOVAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS devendo portanto ser CLASSIFICADA”. 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais e contra recursais, de 

forma numerada para fins didáticos: 

 

RAZÃO RECURSAL(1R): alega que encaminhou a declaração de renovação da 

proposta de preços, dia 04/06/2019às 15:56 e apresenta cópia de e-mail com data e 

horário. Aduz que cumpriu em tempo hábil a diligência não havendo, portanto, 

motivos que possa considerar a Recorrente desclassificada. Anexa ao seu recurso 

cópia do e-mail e a própria declaração de renovação da proposta. 

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Tendo em vista as alegações da Recorrente, 

procedeu-se à análise da caixa “spam” no e-mail informado na publicação da 

diligência e verificou-se o seguinte: 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

Ao ingressar no conteúdo da mensagem, tem-se o que se segue: 

 

Nesta mensagem, há um arquivo anexo que é exatamente a mesma solicitação de 

renovação de proposta encaminhada em anexo ao Recurso que ora se leva a 

julgamento, vide: 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

 

Isto posto, razão assiste à recorrente, devendo ser restabelecido seu status de 

CLASSIFICADA, razão pela qual esta Comissão reconsidera sua decisão e revê seus 

próprios atos, dando provimento integral ao Recurso manejado.  

 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentada nos 

termos do edital, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 

na melhor doutrina e nos dispositivos da Lei 8.666/93, resolve conhecer do recurso 

interposto pela   M J F  SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., para no mérito: 

1 –DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios 

e normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019 – COMPEL. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

2 – Negar o pedido de remessa à Autoridade Superior, uma vez que não ocorrida a 

hipótese de remessa prevista no art. 109, §4º da Lei 8.666/93, posto que a autoridade 

que praticou o ato recorrido reconsidera sua decisão e dá provimento ao recurso 

manejado. 

Publique-se. 

Camaçari/Ba, 03 de julho de 2019. 
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