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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 256/2019 – COMPEL. 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos para 

serem utilizados na Operação da Força Tarefa em combate à violência no Município de 

Camaçari. 

DATA DE ABERTURA: 09/12/2019 

RECORRENTE: ZETTA FROTAS LTDA.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

A decisão que declarou vencedora do certame a licitante RONDAVE LTDA. foi divulgada na 

sessão realizada em 09/12/2019 (segunda-feira). A recorrente, em que pese ter manifestado sua 

intenção de recurso e ter sido signatária da Ata de fl. 119 dos autos, somente apresentou suas 

razões em 13/12/2019 (sexta-feira).  

Na forma do item 20.3 do edital, o prazo para apresentação de recurso contra declaração de 

vencedor é de 3 dias úteis, tendo, portanto, a Recorrente, apresentado a sua peça irresignatória 

de maneira intempestiva. 

DAS FORMALIDADES 

O referido entendimento se dá em razão do que determina o item 20.3 do edital, bem como o 

inciso XVIII, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02 (Lei dos Pregões), verbis: 

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 (três) dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 
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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; 

Dessa forma, segundo jurisprudência do Tribunal de Contas da União, o juízo de 

admissibilidade do recurso, na modalidade pregão, deve ser realizado em face da presença dos 

pressupostos recursais, dentre os quais encontram-se o interesse, a motivação e, principalmente, 

a tempestividade. 

Acontece, porém, como já relatado acima o recurso é intempestivo, pois interposto fora do 

prazo legal concedido (10 a 12/12/2019). 

Registramos que os demais licitantes não foram cientificados da existência do recurso, vez que 

não foi conhecido por parte desta Pregoeira/Comissão, em razão da sua intempestividade. 

Apesar de não recebido o recurso por não preencher os requisitos de tempestividade, esta 

Administração tem por tradição responder todos os aspectos questionados por seus licitantes, 

no intuito de esclarecer e dar transparência aos seus atos. 

DAS RAZÕES 

É salutar ratificar a adequação da decisão que desclassificou a Recorrente, pautada em 

posicionamento do setor técnico competente, vez que a referida empresa deixou de observar 

especificação expressamente definida para o objeto pretendido no PP 256/2019, e que dispõe de 

grande pluralidade de opções de veículos no mercado com a referida especificação 

(motorização 1.5). 

Dessa forma, a pretensão recursal ora apreciada, com a devida vênia, não passa de uma 

tentativa da Recorrente de fazer prevalecer seu interesse particular, de modo que, se acatada, 

estaria a Pregoeira/Comissão ferindo de morte princípios norteadores da licitação, a exemplo 

da isonomia e, sobretudo, da vinculação ao instrumento convocatório. 

Para ratificar o entendimento, trazemos à baila o festejado doutrinador Hely Lopes Meirelles, 

que conceitua o princípio da vinculação ao instrumento convocatório da seguinte forma: 
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“Vinculação ao edital: a vinculação ao edital é o princípio básico de toda licitação. Nem se 

compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e modo de participação dos 

licitantes e no decorrer do procedimento ou da realização do julgamento se afastasse do 

estabelecido, ou admitisse documentação ou propostas em desacordo com o solicitado. O 

edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como 

a Administração que o expediu (art. 41)” 

 

Não diferente entende o também renomado doutrinador Marçal Justen Filho: 

 

“No procedimento licitatório, desenvolve-se atividade vinculada. Isso 

significa ausência de liberdade (como regra) para a autoridade 

administrativa. A lei define as condições de atuação dos agentes 

administrativos, estabelecendo a ordenação (sequência) dos atos a serem 

praticados e impondo condições excludentes de escolhas pessoais ou 

subjetivas”. (In Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. Ed. Dialética, São Paulo. 5ª edição/1998 – p. 62). 

 

Prudente trazermos a guarida legal dos entendimentos acima transcritos, senão vejamos o art. 

41 da Lei Geral de Licitações: 

 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições 

do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

 

DA CONCLUSÃO 

 
Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, e com 

base nos dispositivos da Lei 10.520/02, c/c a Lei 8.666/93, resolve NÃO CONHECER o 

recurso, por absoluta ausência de pressuposto objetivo, em decorrência de sua 

intempestividade, ficando mantidos todos os atos praticados até então no bojo do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 256/2019 – COMPEL. 
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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, 21 de janeiro de 2020.  

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
     
 

Ana Carla Costa Paim 
Presidente em 
Exercício/Apoio                                        

 
 

Aline Oliveira da Silva 
Almeida 

Pregoeira 

 
 
Aricele Guimarães Machado 

Oliveira 
Apoio 

 
 

Michelle Silva Vasconcelos 
Apoio 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 256/2019 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE ZETTA FROTAS LTDA. 

 

 A SECRETARIA DE 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 

ZETTA FROTAS LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NÃO CONHECER em decorrência de sua intempestividade, ficando mantidos todos os atos 

praticados até então no bojo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 256/2019 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 21 de janeiro de 2020 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


