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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2017 – COMPEL 

 

OBJETO: de Preços para aquisição de Material de Limpeza ( Saco  de lixo  50 l e 100 l)  para 

futuras contratações de acordo com  a conveniência e necessidade da Administração Municipal. 

 

DATA DE ABERTURA: 10/11/2017. 

 

RECORRENTE: AGEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 

No dia 09/01/2018 às 15h53min deu entrada na recepção da CMP, as razões do recurso da 

Recorrente. Portanto, tempestivo, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520/2002, inc. XVIII. 

 

DAS CONTRA-RAZÕES 
 

A licitante TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, protocolou as 

contrarrazões ao recurso impetrado pela licitante AGEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 

em 15/01/2018, às 13h37min, tempestivamente.  

 

PRELIMINARMENTE 

 

1 – Da Admissibilidade do Recurso.  

 

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja existência 

concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifestação tempestividade, a inclusão e da 

fundamentação. 

 

A Lei nº 10.520/02, em seu art. 4º, inciso XVIII, assim disciplinou: 

 
Art. 4º, 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 contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos; 

 

Art. 4º, 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; 

 
 
 DOS FATOS 
 

Insurge-se a licitante AGEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,  alegando: “ Em relação a aprovação 

da amostra da empresa TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA  - 

ME verificamos que a mesma não tem etiqueta com os dados de referencia no qual é solicitado na 
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Alínea A de exigências " A licitante deverá apresentar amostra em conformidade com a proposta 

apresentada e com as especificações do Edital. O produto deverá ser apresentado em 

embalagem com lacre de Fábrica e com rótulo original, contendo informações que atendam a 

norma da ABNT 9191:2008" 

 

 

DO PEDIDO 

 

Ato questionado em relação da aprovação da amostra da empresa TARCIO COMERCIO DE 

ALIMENTOS E SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA  - ME. 

 

 

DAS CONTRA-RAZÕES DA TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 

 
A licitante TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA  - ME, 

protocolou as contrarrazões ao recurso impetrado pela licitante AGEUS COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA, em 15/01/2018, às 13h37min, tempestivamente.  

 
Em sede de Contrarrazões a empresa TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS E 

SERVIÇOS LTDA  - ME, alega que " Nossa empresa esta estarrecida com esta acusação 
contra nossa empresa, visto que atendemos a todas as exigências Editalicias referente ao 
Pregão Presencial supra citado"  
 
 "Acreditamos que está Comissão agiu deforma correta quanto a aprovação da nossa 
amostra, pois seguimos corretamente as exigências do Edital, apresentamos a nossa 
amostra dentro do prazo e  conforme determinação da especificação Técnica, ficamos 
assustados com a absurda acusação que não apresentamos a etiqueta com os dados de 
referencia, pois nós apresentamos tudo que foi exigido de forma correta, e não aceitamos tal 
alegação por parte da licitante, pois a mesma deveria solicitar a nossa amostra apresentada 
antes mesmo de impetrar tal recurso".  
 
 

DO JULGAMENTO  

 

Inicialmente, deve ser informado que, uma vez recebido o recurso administrativo, o mesmo foi 

encaminhado à Secretaria de Administração – SECAD, através da Coordenação de Serviços e 

Gestão de Contrato, responsável pela análise das amostras e parecer, para que apreciasse as 

alegações trazidas pela Recorrente. 

 

Em resposta ao Recurso impetrado pela licitante AGEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Em 

análise do pedido de recurso apresentado pela licitante acima mencionada, informamos a 

resolução da Secretaria de Administração, através da Coordenação de Serviços e Gestão de 

Contrato  no que segue: 

 

"Em atenção ao Pregão Presencial acima citado, cujo objeto é o Registro de Preços para 

aquisição de material de limpeza( sacos de Lixo de 100 e 50 litros), para futuras contratações de 

acordo com a conveniência da Administração Municipal, esclarecemos que, a analise do produto 

não foi realizada meramente por dados de identificação do mesmo, e sim levando em 
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consideração a resistência, a densidade do plástico, a profundidade, a largura e a espessura do 

material, pontos considerados mais relevantes, sendo aprovado por atender tais requisitos". 

 

" com relação a etiqueta apresentada, a mesma está compatível e pertinente ao solicitado no 

referido edital" 

 

DA DECISÃO 

 

Face ao exposto, a Pregoeira, fundamentada nos termos do Edital, com base nos princípios da 

vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, e do julgamento objetivo, na melhor 

doutrina e nos dispositivos da Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8666/93, resolve: 

 

1-  Conhecer do recurso interposto pela licitante AGEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, e 

no mérito julgar IMPROCEDENTE, mantendo a amostra aprovada da licitante TARCIO 

COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA  - ME nos Itens 01 e 02.  

 

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, 26 de janeiro de 2018. 
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