
 

 
 

 

 1 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

PREGÃO Nº 064/2018 – (PRESENCIAL) – COMPEL 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de condicionadores de ar, incluindo instalação e 

transporte, para atender as diversas unidades da Administração Municipal. 

DATA DE ABERTURA: 09/05/2018 

RECORRENTE: CLIMABOM REFRIGERAÇÃO LTDA.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão recorrida foi proferida pela pregoeira em sessão pública realizada em 18/04/2018. No 

entanto, em 18/05/2018 (sexta), foi publicada Ata de Reunião que divulgou o resultado da 

análise das documentações das licitantes arrematantes, proferida no parecer técnico da 

Coordenação de Serviços e Contratos – SECAD, onde se concedeu prazo de 03 (três) dias úteis 

para recurso.  

Neste passo, na data de 23/05/2018 foi protocolizado, tempestivamente, Recurso pela licitante 

CLIMABOM REFRIGERAÇÃO LTDA. 

Em 29/05/2018 foram apresentadas CONTRARRAZÕES pela licitante ULYFRION 

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. 

RESUMO DOS FATOS 

Em 18/04/2018 foi realizada sessão de abertura do PP 064/2018, onde foi declarada vencedora 

dos Lotes 03 e 04 a empresa ULYFRION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP. 

Inconformada, a licitante CLIMABOM REFRIGERAÇÃO LTDA.-ME recorreu questionando 

a decisão que habilitou a Recorrida.  
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DAS RAZÕES DO RECURSO 

O Recorrente em sua defesa alega sucintamente: (1R) que a licitante ULYFRION COMÉRCIO 

E SERVIÇOS LTDA. – EPP deixou de cumprir com a exigência do item 9.2.3.b do edital. 

DO PEDIDO 

(...) requer que a comissão reconsidera a decisão que julgou vencedora a Ulyfrion Comércio e 

Serviços Ltda.-EPP, (Lotes 03 e 04), e, por decorrência declare a inabilitação da mesma, por 

não acudir às exigências do Edital de Licitação (...) por fim e não sendo o que se espera, caso 

entenda a n. pregoeira pela manutenção de sua decisão, conforme ata publicada em 

18/05/2018, requer a subida do presente recurso à Autoridade Superior, consoante prevê o art. 

109, §4º, da Lei nº 8.666/93, observando-se ainda o disposto no §3º do mesmo artigo. 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações recursais e contra recursais apresentadas pela Recorrente 

e Recorrida: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) que a licitante ULYFRION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – 

EPP deixou de cumprir com a exigência do item 9.2.3.b do edital. DECISÃO 

FUNDAMENTADA: a Recorrente não indica em que foi descumprido o item 9.2.3.b. Isto é, 

não esclarece se, sob seu ponto de vista, a Recorrida deixou de apresentar técnico com 

formação compatível ou se deixou de comprovar o vínculo deste técnico com a mesma. Nada 

obstante, verifica-se dos autos que todas as exigências do item 9.2.3.b foram cumpridas. Às fls. 

216 dos autos encontra-se “Declaração de Indicação de Responsável Técnico” indicando o Sr. 

Ulysses Passos Júnior como responsável técnico para acompanhar a prestação dos serviços; às 

fls. 227 dos autos encontra-se “Declaração de Indicação de Responsável Técnico”, apontando o 

Sr. José Júlio Cerca Rasga Ferreira como técnico com formação compatível com o objeto da 

licitação; e das fls. 229/233 encontra-se cópias autenticadas da CTPS do técnico, comprovando, 

na forma do item 9.2.3.b.1 a sua vinculação com a licitante Recorrida. Por esta razão, 

improcedente a alegação da Recorrente. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira 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 e da Lei 10.520/2002, resolve conhecer do recurso interposto pela 

CLIMABOM REFRIGERAÇÃO LTDA., para no mérito: 

1 – Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, mantendo as decisões do pregoeiro pelos 

seus próprios fundamentos. 

2 – Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação do Sr. 

Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 30 de maio de 2018.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

 

Camaçari/BA, 30 de maio de 2018. 

 

Senhor Secretário, 

 

 

 

Em obediência ao art. 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com redação 

determinada pela Lei Federal n.º 8.883 de 8 de junho de 1994, encaminhamos a V. Sª., o 

julgamento de recurso na PREGÃO 064/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL, interposto pela 

licitante CLIMABOM REFRIGERAÇÃO LTDA., contra a decisão da Comissão.  

 No referido instrumento, constam as razões da Comissão, quanto à opinião de julgar 

IMPROCEDENTE o recurso. 

 Aguardando o pronunciamento de V. Sa., subscrevemo-nos atenciosamente, 

 

Ana Paula Souza Santos 

Presidente da COMPEL 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 

PREGÃO 064/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE CLIMABOM REFRIGERAÇÃO LTDA. 

 

 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 109, § 4
o
, da Lei n

o
 8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante 

CLIMABOM REFRIGERAÇÃO LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, de forma a manter a decisão proferida na Ata de 

Abertura do PREGÃO 064/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

Camaçari/BA, 30 de maio de 2018. 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


