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JULGAMENTO DE RECURSO 
 

PREGÃO Nº 104/2017 (PRESENCIAL) 
 
OBJETO: Aquisição de Material de Construção, Ferramentas, EPI - Equipamentos de Proteção 
Individual e Fardamento de uso diário para os coveiros tudo com Frete Incluso para atender as 
necessidades dos 07 (setes) cemitérios do Município de Camaçari. (Gleba H, Gleba C, 
Parafuso, Vila de Abrantes, Arembepe, Monte Gordo e Barra de Pojuca). 
 
RECORRENTE: JOANES LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME 
 
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 
No dia 30/11/2017 a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, após declarar o 
vencedor dos lotes 01, 02 e 03, publicou o resultado, ficando aberto o prazo recursal previsto no  
inciso XVIII do art. 4º da Lei nº Lei 10.520/2002. 
 
No dia 04/12/2017 às 12h09min deu entrada na recepção da CMP, as razões do recurso da 
Recorrente. Portanto, tempestivo. 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Presidente ressalta que ora a Recorrente atendeu ao pressuposto para que se 
proceda à análise do mérito do Recurso na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública.  
 

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja existência 
concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifestação tempestividade, a inclusão e da 
fundamentação. 
 

A Lei nº 10.520/02, em seu art. 4º, inciso XVIII, assim disciplinou: 
 

Art. 4º, 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 contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

(...) 

 
DOS FATOS 
 
A recorrente JOANES LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME alegou 
em síntese que: 
 
[...] 
 

1) “Ocorre, Senhora Pregoeira, que tal fato merece ser esclarecido, pois a empresa declarada 
vencedora desta licitação, apresentou preços cerca de 50% mais baixo do que o valor estimado 
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na licitação, causando estranheza aos participantes e em especial a nossa empresa, ao passo 
que ficamos tão pasmos que solicitamos de imediato uma diligencia a mesma, pois o ramo de 
material de construção é um dos poucos que não fazem estoque de diversos itens (cimento, 
areia, bloco, entre outros...), solicitamos diligencia perante a empresa F&G e que a decisão da 
Pregoeira seja reformada no intuito de desclassificar esta empresa no certame e que nossa 
empresa seja classificada em primeiro lugar, que estávamos, e convocada para apresentar 
seus documentos de habilitação no certame.  
 
[...] 
 
2) “Solicitamos que este Tão Conceituada Comissão de Licitação, verifique que nossa 
empresa segue os parâmetros estabelecidos no Edital e seus anexos. Vale salientar que nossa 
proposta com menor é a proposta mais vantajosa para a administração. A Administração 
precisa se resguardar de prováveis aventureiros!!!!”  
 
[...] 

 

3) “Adentrado a ainda ao Edital e seus Anexos a Recorrente mesmo participando do referido 
Pregão verificou os limites estabelecidos em Lei dos Impostos, porém OBDECEU O EDITAL E 
SEUS ANEXOS.”  

 
4) “Tais fatos demonstram claramente o grande equívoco da pregoeira pela seguinte situação: 
Porque a Pregoeira e sua equipe de apoio declarou a empresa F&G vencedora sem ao menos 
efetuar uma diligencia a empresa ( estoque, notas fiscais...)”  

 
5) “Sugerimos que a Pregoeira atente para tal situação, o que pode ocasionar um dano ao 
Município, pois tais materiais são de uso emergencial, e contratar com uma empresa com tais 
preços deve causar um transtorno a Administração e prejuízos para a população.”  
 
[...] 
 
DO PEDIDO 
 
Em face solicitamos que esta Pregoeira reanalise seus atos e reformule sua decisão no 
sentido de classificar nossa proposta de Preços em primeiro lugar que este Recurso 
seja julgado  
 
Por absurdo, caso eventualmente não reformada a decisão ora combatida, que seja o presente 
recebido, também, como HIERÁRQUICO para reexame da decisão, nos termos da legislação 
pertinente.  
 
DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 
Inicialmente, deve ser informado que, uma vez recebido o recurso administrativo, o mesmo foi 
encaminhado à Secretaria de Serviços Públicos – SESP, para que apreciasse as alegações 
trazidas pela Recorrente. 
 
Nesse sentido, no dia 07/12/2017, às 16h55min, a SESP, através de e-mail encaminhado à  
COMPEL apresentou sua análise sobre o recurso administrativo apresentado, de modo que 
passamos, a partir de agora, a registrar os entendimentos da Administração sobre o quanto 
provocado, utilizando, para tanto, das informações fornecidas pela SESP: 
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“Não vemos a necessidade de aferição nos estoques da empresa F&G empresa 
que ficou em primeiro lugar na disputa. 
 

As solicitações de matérias para os cemitérios não serão todas de uma só vez, 
faremos a solicitação sob necessidade de cada unidade. De mesma forma, o 
edital deixa claro as condições de participação no processo e descreve as 
obrigações e penalizações cabíveis em caso de não cumprimento do contrato. 
 

Com isso vamos nos reservar nesse momento ao cumprimento das regras do 
nosso Edital, onde o mesmo não informa  obrigatória a visita para aferição das 
empresas habilitadas ou vencedoras!” 

 

 
Vale salientar ainda que para o lote 01, após a rodada de lances, a diferença entre o primeiro 
colocado, FG DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME e o segundo colocado, 
JOANES LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME é de R$ 90,00, ou seja, 
0,31% de diferença. Para o lote 02, a diferença entre o primeiro colocado, FG DISTRIBUIDORA 
E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME e o segundo colocado, JOANES LOCAÇÕES DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME é de R$ 750,00, ou seja, 2,70% de diferença. E no 
lote 03, a diferença entre o primeiro colocado, FG DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA ME e o segundo colocado, RL UNIFORMES LTDA ME é de R$ 250,00, ou 
seja, 0,87% de diferença. 
 

A mera alegação por parte da RECORRENTE não é motivo suficiente para se questionar o 
lance da licitante melhor classificada. De fato, tendo a Pregoeira aceito a proposta, o recurso 
deveria trazer ao menos alguns elementos que comprovassem a inexeqüibilidade da proposta 
vencedora. 
  

Desta forma, não foram apresentados elementos que justificassem uma alteração de 
julgamento por parte desta Pregoeira. 
 
 
 

DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Pregoeira, fundamentada nos termos do Edital, com base nos princípios da 
vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, e do julgamento objetivo, na melhor doutrina e 
nos dispositivos da Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8666/93, resolve: 
 
1-  Conhecer do recurso interposto pela licitante JOANES LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS EIRELI ME, e no mérito julgar IMPROCEDENTE, mantendo vencedora a 
empresa FG DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME nos Lotes 01, 02 e 03. 

 

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, 08 de dezembro de 2017. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 

Ana Paula Souza 
Silva 

Presidente/Apoio 

 
 

Wadna Cheile 
Melo Aragão 

Pregoeiro 

 
 

Aricele Guimarães 
Machado Oliveira 

Apoio 

 
 

Christian Morais 
Pinheiro 

Apoio 

 
 

Maria José 
Nery Costa 

Apoio 
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DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO PELA 
LICITANTE JOANES LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME. 
 
 
 O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no 8.666/93, e 
 

CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL, na ata de sessão de 
interna, referente ao Pregão Presencial no 104/2017 – COMPEL; 

 
CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso Hierárquico interposto pela 

JOANES LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME referente ao Pregão 
Presencial no 104/2017 – COMPEL; 
 

CONSIDERANDO o posicionamento adotado no julgamento do Recurso apresentado 
pela JOANES LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME referente ao 
Pregão Presencial no 104/2017 – COMPEL. 

 
 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL: 

 
 

RESOLVE 
 
 

Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, mantendo a habilitação e declarada vencedora a 
empresa FG DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME nos Lotes 01, 02 e 03. 

 
 

Camaçari, 08 de dezembro de 2017. 
 

  
 

REGINALDO PAIVA DE BARROS 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 


