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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 
 
PROCESSO Nº 00134.11.07.611.2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021 
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços 

de exumação de corpos, coleta, transporte, incineração/cremação e destino final de ossadas 

humanas nos 07 (sete) cemitérios do município de Camaçari (Gleba H, Gleba C, Parafuso, Vila 

de Abrantes, Arembepe, Monte Gordo e Barra de Pojuca).   
RECORRENTE: SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A. 

 

1. DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECORRER. INADIMISSIBILIDADE DO 
RECURSO.   

 
Inicialmente, importa consignar a inadmissibilidade do Recurso Administrativo interposto pela 

empresa SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A., considerando que não manifestou, nas 24 (vinte 

e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor, a intenção de 

recorrer no sistema do Banco do Brasil.  

 

Nesse sentido, faz necessário apresentar as disposições constantes da Lei nº 10.520/2002, 

regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005 e alterações posteriores, onde está consignado: 

 

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”; 
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________________________________________________________ 

 

Art. 26 – “Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a 

sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 

sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, 

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses”. 

 

§ 1º - “A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto 

à intenção de recorrer, nos termos do caput, importará na decadência 

desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao 

licitante declarado vencedor”. 

 

Ademais disso, importa trazer à baila as disposições do próprio Edital, sobre este aspecto, 

considerado o princípio de veiculação ao instrumento convocatório.   

 

14.4 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar a 

intenção de recorrer da decisão do (a) Pregoeiro (a), sendo-lhe 

facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, o qual deverá 

ser protocolado na Comissão Central Permanente de Licitação – 

COMPEL, (horário de atendimento das 8h às 14h). Os interessados 

ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo de 

declaração do recorrente. 

 

14.4.1 O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, 
nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de 
declaração do vencedor. 
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14.4.2  O licitante desclassificado antes da fase de disputa 

também poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso naquele 

momento. 

 

Nesse diapasão, destacamos que em 05/07/2021 às 10:02:11 a empresa SP SOLUCOES 

AMBIENTAIS S.A. foi declarada desclassificada e, antes mesmo da continuidade do processo 

e da declaração do vencedor, peticionou extemporaneamente em forma de recurso.   

 

Ademais disso, consignamos que em 19/07/2021 as 15:42:41:581 a empresa MMONTE 

SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA foi declarada vencedora e, nas 24 (vinte e 

quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração vencedora da referida a 

empresa, a ora recorrente SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A. não fez qualquer manifestação 

de intenção de recorrer no sistema do BB Licitações. 

 

Desse modo, temos que decaiu o direito da SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A. de recorrer da 

decisão que declarou vencedora a empresa MMONTE SERVICOS DE MANUTENCAO E 

LIMPEZA LTDA, pois não se manifestou nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente 

posteriores aos atos referidos. 

 

Assim, outra petição em forma de recurso apresentado por e-mail pela empresa SP 

SOLUCOES AMBIENTAIS S.A. em 21 de julho de 2021 às 13:01 é inadmissível, por não ter a 

Recorrente manifestado o interesse em recorrer, nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente 

posteriores decisão que a declarou desclassificada, bem como, da decisão que declarou 

vencedora a empresa MMONTE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA no sistema 

do Banco do Brasil.  

 

Desse modo, inadmitimos o Recurso interposto pela empresa SP SOLUCOES AMBIENTAIS 

S.A. em 21 de julho de 2021 às 13:01, por ter decaído o direito de recorrer nas 24 (vinte e 

quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor.  

 

Contudo, por amor ao debate jurídico e a fim de esclarecer quaisquer questões referente ao 

processo licitatório em comento, passamos a analisar o mérito como direito de petição, 

constitucionalmente garantido, na forma abaixo. 
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2. DOS FATOS PROCESSUAIS E DAS RAZÕES RECURSAIS; 
 

A licitante SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A. aduz que sua proposta foi classificada em 

segundo posição, contudo, após a primeira arrematante ter sido desclassificada em 01/07/2021 

às 12:10:27, foi tacitamente convocada para apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação.  

 

Inconformada com a decisão da Comissão que declarou desclassificada em 05/07/2021-

10:02:11, a licitante SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A. interpôs petição extemporânea e 

também recurso intempestivo, que ora é analisado como simples petição, pelas razões 

aduzidas no tópico anterior.  

 

Aduziu a licitante, em síntese, que foi convocada em 01/07/2021, às 12:10:27 para 

apresentação da proposta e dos documentos de habilitação, no prazo de 1 (um) dia útil, nos 

termos do item 10.1.2 do Edital. 

 

Afirma que 01/07/2021 (quinta-feira) antecedeu o feriado estadual (02 de julho de 2021 – 

Independência da Bahia), pelo que o prazo da recorrente somente se encerrou em 

01/07/2021às 12:10:27, contudo, foi desclassificada em 05/07/2021-10:02:11, antes, portanto, 

do término do prazo.  

 

Ao final, requer a reconsideração da decisão, reconduzindo a recorrente a condição de 

arrematante e considerando tempestiva a entrega da proposta e dos documentos de 

habilitação, declarando, ao final, vencedora do certame. 

 

2.1 DA AUSÊNCIA DE ENVIO DA PROPOSTA. NÃO CUMPRIMENTO DO 
ESTABELECIDO NO ITEM 10.1 DO EDITAL.  
 
Aduziu a licitante, em síntese, que foi convocada em 01/07/2021, às 12:10:27 para 

apresentação da proposta e dos documentos de habilitação, no prazo de 1 (um) dia útil, nos 

termos do item 10.1.2 do Edital. 

 

Afirma que 01/07/2021 (quinta-feira) antecedeu o feriado estadual (02 de julho de 2021 – 

Independência da Bahia), pelo que o prazo da recorrente somente se encerrou em 
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01/07/2021às 12:10:27, contudo, foi desclassificada em 05/07/2021-10:02:11, antes, portanto, 

do término do prazo.  

 

Ocorre, todavia, que a peticionante não cumpriu com o disposto no item 10.1 do Edital e não 

enviou a proposta de preços escrita contendo a planilha com os valores atualizados em 

conformidade com o lance ofertado e especificações detalhadas do objeto, pelo que foi 

desclassificada. 

 

Destarte, a disposição do item 10.1 do Edital:  

 

A proposta de preços escrita contendo a planilha com os valores 

atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados e 

especificações detalhadas do objeto, deverá ser encaminhada à 

Comissão através do e-mail compelpmc@gmail.com, no prazo máximo 

de 2 (duas) horas contados a partir do encerramento da disputa de 

lances. 
 

Ainda que se argumente que o prazo apenas é contado para posterior a disputa de lances, é 

consequência lógica da redação e da interpretação óbvia do edital, que o prazo se configura 

como obrigação do Arrematante, seja ele o primeiro após disputa de lances, ou esteja em 

qualquer das colocações subsequentes.  

 

Da análise do sistema e das próprias razões da recorrente, foi convocada em 01/07/2021 às 

12:10:27 para apresentação da proposta, contudo, não apresentou no prazo máximo de 2 

(duas) horas, pelo que foi desclassificada em 05/07/2021-10:02:11, ou seja, no dia útil posterior 

à sua condição de Arrematante. 

 

É importante destacar, para não restar dúvidas que houve formalismo moderado, que a 

Administração aguardou por muito mais tempo do que previsto em Edital – até 05/07/2021-

10:02:11 – sendo que à rigor, somente seria necessário aguardar até às 14:10:26 de 

01/07/2021, considerando, pois, o prazo máximo de 02 (duas) horas. 

 

Ou seja, o dia útil em que deveria ter se cumprido o requisito do edital findou, sem qualquer 

manifestação do licitante Arrematante.  
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Ademais, importa consignar que a empresa somente enviou a documentação de habilitação 

por e-mail, que foi enviada em 5 de jul. de 2021 às 12:09, sem, contudo, de igual modo, enviar 

a proposta de preços escrita contendo a planilha com os valores atualizados em conformidade 

com o lance ofertado e especificações detalhadas do objeto. 

 

Nesse peculiar, é de suma importância salientar que o preço de referência da Administração 

foi de R$ 1.663.710,00 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil setecentos e dez Reais), 

sendo o preço final da peticionante de R$ 368.900 (trezentos e sessenta e oito mil e 

novecentos), ou seja, apenas 22,17% (vinte e dois vírgula dezessete) do valor orçado pela 

Administração, o que, por si só, já expões claros sinais de inexequibilidade. 

 

Somado a tal fato, diante da flagrante possibilidade de inexequibilidade contratual, a licitante 

não encaminha sua proposta de preços reformulada, descumprindo o edital, por todo o dia útil 

após apresentar-se como Arrematante.  

 

Com efeito, outra decisão não poderia ser tomada pela Comissão de Licitações, tendo em vista 

a realidade dos fatos, a inércia em que se apresentou a licitante e a flagrante suspeita de 

inexequibilidade. 

 

E não é só. Até mesmo após encaminhar o e-mail intempestivamente, a licitante continuou sem 

apresentar a proposta de preços reformulada, vindo a fazê-lo, apenas, quando entregou a 

documentação física e já se encontrava como desclassificada no sistema BB Licitações. 

 

Desse modo, não há que se falar em tempestividade do envio da proposta de preços escrita 

contendo a planilha com os valores atualizados em conformidade com o lance ofertado e 

especificações detalhadas do objeto, mantendo-se a desclassificação da peticionante.   

 

3. DA CONCLUSÃO 
 

Face ao exposto, a Comissão de Licitação, com base nos princípios da vinculação ao 

instrumento convocatório, isonomia, competitividade e nos termos da Lei 8.666/93, resolvem 

INADMITIR O RECURSO interposto pela empresa SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A., em 

razão da decadência do seu direito de recorrer, por não ter manifestado a intenção de recorrer 

no sistema do Banco do Brasil, nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores da 
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declaração da vencedora, a empresa MMONTE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 

LTDA, no sistema do Banco do Brasil.  

 

Por fim, recebe o Recurso como direito constitucional de petição, e no mérito, mantém-se a 

desclassificação da peticionante e a decisão que declarou a MMONTE SERVICOS DE 

MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA vencedora do certame, nos termos da fundamentação 

acima.  

 

Camaçari, 19 de agosto de 2021.  

 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 
 

Ana Paula Souza 
Silva 

Presidente/Apoio 

 
 
 

Wadna Cheile Melo da 
Costa 

Pregoeira 

 
 
 

Aricele Guimarães 
Machado Oliveira 

Apoio  

 
 
 

Aracele Santos de 
Oliveira 
Apoio 
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PREGÃO Nº 073/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL  

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO PELA 

LICITANTE SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A. 

 

 A SECRETARIA 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 no julgamento da licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante SP 

SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

 

RESOLVE 

INADMITIR O RECURSO, para, em consonância com os princípios e normas que regem a 

licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo do PREGÃO Nº 073/2021 

(ELETRÔNICO) – COMPEL.  

 

Camaçari/BA, 19 de agosto de 2021 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
Secretário da Administração 

 


