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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE DIREITO DE PETIÇÃO 

PREGÃO N.º 057/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de material médico hospitalar, para 

atender as Unidades de Saúde de município de Camaçari – BA. 

DATA DE ABERTURA: 15/05/2018 

PETICIONANTE: TECNOVIDA COMERCIAL LTDA.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão que declarou vencedora do certame a licitante CORDEIRO CARAPIÁ 

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP foi publicada no Portal de 

Compras em 15/01/2019. A recorrente apresentou seu recurso em 22/11/2018.  

Na forma do art. 4º, XVIII da Lei 10.520/2002 o prazo para apresentação de recurso 

contra declaração de vencedor é de 3 dias. No entanto, a Recorrente apresentou 

recurso contra sua desclassificação, o que não é cabível no sistema do Pregão. Desta 

forma, intempestivo o recurso, haja vista que não foi manejado qualquer instrumento 

recursal após a declaração de vencedor. 

Nada obstante, passa a analisar este petitório com base no art. 5º, XXXIV da 

Constituição Federal, em prestígio ao direito fundamental de petição. 

DO PEDIDO 

“Portanto, solicito que a pregoeira reconsidere a Desclassificação da Tecnovia no 

Item 06, visto que nossa proposta foi a mais vantajosa no certame” 

DO JULGAMENTO  

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

forma numerada para fins didáticos: 
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RAZÃO RECURSAL: Alega que vem esclarecer sobre a desclassificação da 

Tecnovida no item 06 por apresentar catálogo divergente do produto solicitado. Aduz 

que reconhece erro pelo grifo no catálogo e código errado no produto que não 

correspondia ao solicitado no certame, no caso Pasta Protetora da Ostomia. Afirma 

que, porém, a descrição estava correta e o catálogo também, pois nesta mesma 

página temos a descrição do produto BRAVA pasta para ostomia. Solicitamos que 

reconsidere, ressaltando que oferecemos a proposta mais vantajosa para o município. 

Suscita possibilidade de aplicação análoga do art. 26, §3 do Decreto 5.450/05. Alega 

que os defeitos irrelevantes que não desnaturam a proposta e tampouco lhe torna 

inválida não pode ser utilizado pela comissão de licitação ou pelos concorrentes como 

motivos para amparar a desclassificação, sobretudo porque a desclassificação 

injustificada vai de encontro à finalidade da licitação.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: Da análise da documentação verifica-se que a 

descrição contida em sua proposta é idêntica à exigida na especificação contida no 

Termo de Referência. O erro que levou à sua desclassificação foi apenas a 

equivocada marcação, no catálogo apresentado, de item que não corresponde ao 

ofertado. Porém, na mesma página apresentada encontra-se a descrição do material 

ofertado.  

Desta forma, considerando que não há qualquer necessidade de reapresentação de 

documento e que o grifo apresentado pelo Peticionante não perfaz condição de 

classificação, mas sim o catálogo apresentado em si erro, cabendo à Administração 

ler a totalidade dos documentos que lhe são apresentados, esta COMPEL decide 

rever seus próprios atos na forma da súmula 473 do STF, no exercício do seu poder-

dever de autotutela, passando a reclassificar a Peticionante e declará-la vencedora.  

Por fim, vale ressaltar que não se trata de erro sanável, não havendo que se falar em 

qualquer diligência neste sentido, pois o documento apresentado preenche os 

requisitos do edital, tendo a Administração se equivocado ao analisa-lo, posto que 

considerou o grifo em um dos produtos como sendo aquele que o Peticionante estava 

apresentando. 
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DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, fundamentados nos termos do 

edital, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor 

doutrina e nos dispositivos da Lei 10.520/02 e c/c a Lei 8.666/93, resolve não 

conhecer do recurso apresentado por INTEMPESTIVIDADE, mas ACOLHER OS 

ARGUMENTOS suscitados enquanto DIREITO CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO, 

deferindo o pedido de reconsideração quanto à desclassificação da Peticionante, 

revendo a decisão de declaração de vencedor e adjudicação da CORDEIRO 

CARAPIÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP para no mérito 

DECLARAR VENCEDORA DO ITEM 06 DO CERTAME A LICITANTE TECNOVIDA 

COMERCIAL LTDA. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 18 de fevereiro de 2019.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza 
Silva 

Presidente /Apoio 

Priscila Lins dos 
Santos 

Pregoeira 

Vanuzia da Silva 
Guedes 
Apoio 

Monique de Jesus 
Fonseca 

Apoio 

 

 

 

 

 

 

 

 


