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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

JULGAMENTO DE RECURSO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0107/2018 – COMPEL 
 

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de mobiliário, para atender as Unidades 

de Saúde do Município de Camaçari – BA. 

 
RECORRENTE: ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME 

 

DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 
A Pregoeira inicialmente esclarece que o Recurso apresentado é intempestivo por ter 

sido apresentado, antes da sessão realizada para declarar a empresa vencedora do 

certame, conforme estabelece o art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002, abaixo 

transcrita:   

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; 
 

DOS  FATOS 
 

A recorrente ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME alega que: 
 
 
1) Nos moldes do edital apresentou catálogo no momento do pregão contendo foto e 

especificações, em conformidade com as especificações do edital e com a 

proposta apresentada, em língua portuguesa, atendendo as exigências, como 

critério de classificação. 

 

2) Que analisando a documentação da proposta de preços a Comissão manifestou 

em Ata que a empresa não apresentou catálogo ou manual contendo foto ou 

especificações.  
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3) Ao pronunciar-se arguiu que: não constar explicitamente que os 

manuais/catálogos deveriam estar dentro do envelope da proposta de preços, 

sendo que o representante legal da empresa apresentou manual/catalógo na 

sessão fora do envelope.  

 
4) A Comissão resolveu suspender a sessão para análise do manual/catálogo 

exigido para a classificação da proposta de preço. 

 

(...) 

 
DO PEDIDO 

 
Requer que seja provido o recurso para que reconhecendo a inconsistência e 

ilegalidade da decisão admita-se a participação de recorrente na fase seguinte do 

certame tendo em vista que se encontra devidamente habilitada para tanto. 

 
DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 

 

Inicialmente, faz-se necessário mencionar os motivos que levaram a desclassificação 

da ora Recorrente, uma vez que, foi verificado que a mesma não atendeu aos 

requisitos do instrumento convocatório. 

 

O ITEM 8. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 01 NO SUBITEM 8.1 

ESTABELECE QUE:  
 

8.1  A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do Anexo 
II deste ato convocatório, (...) . 
 
 

Ao nos reportamos ao Anexo II – Modelo de Proposta de Preços, de o referido 

instrumento convocatório nos depararmos em todos os lotes com o Campo abaixo:  

 

  

 

EX 

A  

LEGENDA DO CAMPO EXIGÊNCIA (COMO CRITERIO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA DEVERÁ 
APRESENTAR NA SESSÃO). 

A 

Deverá ser apresentado Manual ou catálogo ou documento equivalente  no momento do pregão 
contendo foto e especificações, em conformidade em conformidade com as especificações deste 
edital e com a proposta apresentada, em língua portuguesa, atendendo as exigências contidas 
neste Edital (serão aceitos catálogos retirados da internet mediante a conferência da sua 
autenticidade por membros da comissão de licitação), como critério de  classificação.  
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O instrumento convocatório prevê que a proposta de preços, deverá ser apresentada 

conforme o Anexo II e que o mesmo de forma clara e evidente estabelece que a 

empresa deverá apresentar Manual ou Catálogo e que é sabido de todo e qualquer 

interessado em participar em licitação que o envelope de preços deverá ser entregue a 

Comissão devidamente lacrado, logo não há no que se falar em apresentação de 

documentação fora do envelope da proposta de preços até mesmo para garantir a 

transparência e o sigilo das propostas apresentadas. 

Diante do exposto diferente do que alega a Recorrente, o instrumento convocatório 

consta de forma todos os procedimentos a serem adotados pelos licitantes inclusive 

quanto a forma de apresentação do Envelope 01 - Proposta de Preços, agindo a  

Comissão de forma acertada quando desclassificou a mesma por não ter apresentado 

o catálogos dos produtos ofertados juntamente com a proposta de preços em 

envelope devidamente lacrado. 

DA DECISÃO 

 

Face ao exposto, a Pregoeira 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 10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/93, resolve 

não conhecer o recurso interposto pela ANIVALDO VIANA CAMPOS – ME, para no 

mérito acatar como esclarecimentos e julgar como IMPROCEDENTE as alegações 

apresentadas pela empresa, mantendo todas as decisões inerentes ao processo 

licitatório. 

 

Camaçari, 27  de fevereiro de 2018. 
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