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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 162-2018 – COMPEL 

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de materiais para conservação do 

sistema viário, abertura de novas vias e execução de obras de engenharia no Município de 

Camaçari, BA. 

DATA DE ABERTURA: 14/09/2018 

RECORRENTE: DM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI. 

DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

A sessão que declarou o vencedor do certame ocorreu em 24/09/2018, sem a presença da 

Recorrente que, portanto, não pode cumprir a exigência do art. 4º XVIII da Lei 10.520/02, que 

determina: 

“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;” 

(grifamos) 

Vale ainda apontar que a Recorrente peticionou 21/09/2018 manifestando intenção de recorrer 

da decisão que a desclassificou. Ocorre que o procedimento do pregão, absolutamente 

delimitado pelo Lei 10.520/02, prevê outra liturgia para os recursos contra os atos 

administrativos praticados no seu bojo. Por ser um procedimento simplificado e mais célere, 

não comporta na sua metodologia prazos diferentes daqueles elencados no texto da lei que o 

institui. Desta forma, precluído o direito de recorrer da licitante, posto que o procedimento para 
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contagem do seu marco inicial e final não foi executado pela Recorrente, razão pela qual decide 

esta Comissão por não conhecer das suas razões, negando-lhe provimento. 

Nada obstante, é salutar tratar o recurso como mero pedido de esclarecimento, ao que se 

procede doravante. 

ESCLARECIMENTOS 

Alega o peticionante que a Comissão concedeu prazo para licitante GP SOLUÇÕES 

INTEGRADAS EIRELI apresentar novos ensaios referentes a fornecimento de areia fina, que 

foram feitos sem informar os índices CC, CU e a porcentagem passando na peneira #200, mas 

que não poderia tê-lo feito, pois tais informações deveriam ter sido apresentadas no prazo e na 

forma determinados no edital. ESCLARECIMENTO: não houve apresentação de novos 

ensaios. A comissão procedeu à diligência corretamente, com base no item 10.6 do edital, pois 

o resultado dos cálculos de CC, CU e porcentagem de material que passa na peneira nº 200 não 

foram explicitados de maneira fácil de ser compreendida por qualquer pessoa, contudo, já se 

encontravam presentes no documento. Assim o sendo, coube a diligência apenas esclarecer no 

documento já constante do processo os índices exigidos em edital, razão pela qual se concedeu 

prazo para que a licitante GP SOLUÇÕES EIRELI, com base exclusivamente nos dados que 

constam na documentação que já havia sido apresentada, sendo inaceitável a apresentação de 

nova documentação com os dados necessários para os cálculos, o que foi feito pela licitante. 

Confessa que deixou de apresentar a composição do BDI no envelope a que deveria pertencer, 

alegando que cometeu um erro, juntando-a no envelope de habilitação. ESCLARECIMENTO: 

a Recorrente confessa que deixou de cumprir com a exigência do item 7.2.c, o que culminou na 

sua desclassificação.  

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Pregoeiro 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, resolve NÃO CONHECER do recurso interposto pela DM 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, para, em 
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consonância com os princípios e normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados 

na sessão de reabertura. 

Resolve ainda a comissão atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-o a 

apreciação do Sr. Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da 

decisão. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 24 de setembro de 2018. 
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