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JULGAMENTO DE RECURSO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 258/2018-PMI  

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 047/2018-PMI. 

ASSUNTO: Recurso da empresa RCVR DE OLIVEIRA LTDA -EPP. 

 

Trata-se de julgamento de Recurso da empresa RCVR DE OLIVEIRA LTDA -EPP, 

inscrita no CNPJ nº 15.300.567/0001-50, no processo licitatório modalidade Pregão Presencial 

SRP N° 047/2018-PMI, cujo objeto é o Registro de preços para futura aquisição de gêneros 

alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e 

fundos municipais.  

 

1- DA ADMISSIBILIDADE 

Exposta tempestivamente o recurso da empresa da empresa RCVR DE OLIVEIRA 

LTDA -EPP, preenchido os demais requisitos legais. 

Não houve contrarrazões. 

 

2- DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

Solicita a recorrente á CPL a anulação do processo licitatório pelos motivos a seguir: 

O art. 51 da Lei 8.666/93 dita: [...] as propostas serão processadas e julgadas por 

comissão permanente ou especial de, no mínimo de 3 ( três) membros [...]. A empresa narra que 

uma pessoa não pode formar uma comissão, e esse fato ocorreu no pregão presencial nº 047/2018, 

em que apenas a pregoeira Tatiane Pilonetto conduziu, processou, julgou e negociou as propostas 

dos licitantes participantes. 

Informa que não participaram 3 (três) servidores da prefeitura de Igarapé – Açu no 

processo licitatório, e que o resultado perde sua ilegalidade. Diz ainda a recorrente que o Art. 51 

que (2) dois dos (3) três membros devem ser servidores pertencentes ao quadro permanente do 

órgão da Administração responsável pela licitação.  

Ao final solicita a reconsideração da Pregoeira. 

 

3- DA DECISÃO 

Dada a tempestividade da apresentação peça recursal, o mesmo é conhecido, e a 

Pregoeira, analisando as razões apresentadas pela recorrente, passa ao mérito. 
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Prima facie, necessário se faz esclarecer que a recorrente, manifestou intenção de 

interpor recurso contra a decisão da Pregoeira em que desclassificou do Pregão Presencial SRP Nº 

047/2018. 

Um dos requisitos obrigatórios no item 7 – DA PROPOSTA COMERCIAL 

(ENVELOPE N°1), e subitens 7.2 , 7.3 e 7.4 trata-se da forma de  apresentação da “Planilha 

Padrão dos produtos e quantitativos” com o objeto da licitação. 

Na Planilha Padrão dos produtos e quantitativos a empresa deverá cotar os preços na 

forma solicitada no modelo , sendo que deverá apresentar dentro do envelope “1” mídia digital 

(Pendrive, HD, CD ou DVD), para migração do conteúdo da proposta de preços para o programa 

contábil (módulo licitações) sistema Aspec,  no qual deverá está consignada a proposta escrita 

apresentada.  

As empresas interessadas em participar da licitação deverão solicitar junto a Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Igarapé -Açu de forma presencial ou 

eletrônica através do e-mail: comprasigarapeacu@gmail.com. O envio da planilha para a empresa 

é realizado após a realização do cadastro da mesma no sistema, caso ainda não tenha, ou 

atualização cadastral caso a empresa demostre alteração contratual.  

A planilha Padrão dos produtos e quantitativos é padronizada com os dados de cada 

um dos participantes interessados conforme modelo abaixo: 

 
 

A empresa apresentou a mídia com arquivo da proposta comercial com alteração na 

nomeação da planilha disponibilizada, o arquivo foi migrado da mídia para a caixa de retorno do 

sistema, porém não foi reconhecido, pois sofreu alteração. O edital é claro no item 7.3 quando 
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menciona que: “ O arquivo não poderá sofrer nenhuma alteração quanto a nomeação ou estrutura 

da planilha disponibilizada. Qualquer alteração que impeça a importação da planilha ao sistema, 

implicará na desclassificação da proposta”.  A presente condicionante se faz necessário tendo em 

vista que o registro das propostas e fases de lances ocorrem dentro do sobredito sistema Aspec 

Licitação. 

Cabe ressaltar que a decisão da Pregoeira em desclassificar a empresa RCVR DE 

OLIVEIRA LTDA –EPP do certame, fora fundamentada no Princípio da Vinculação ao 

Instrumento Convocatório, por força do qual as regras fixadas no Edital vincula a todos, 

Administração e competidores interessados e sociedade em geral, assim, é vedado, via de regra, o 

descumprimento das normas e condições do edital de licitação, nem o particular pode deixar de 

atender as exigências nele estabelecidas e nem a Administração pode ignorá-las!. 

Ocorre que não razões recursais escritas a empresa não faz menção à desclassificação 

de sua proposta pela Pregoeira, motivo pelo qual manifestou intenção verbal de interpor recurso. 

A empresa inicia sua peça solicitando a CPL a anulação do processo licitatório, com as alegações 

transcritas no item 2 desta decisão de recurso. 

Ante a apresentação de recursos cabe à Pregoeira a análise do mesmo, na direção se 

mantém ou reforma os atos praticados durante a licitação e atacados na via recursal. No que tange 

a anulação do processo licitatório, como requer a recorrente, compete a autoridade superior 

analisar e decidir. 

 

3- DA CONCLUSÃO 

Desse modo, por todo o exposto, esta Pregoeira decide CONHECE do recurso, no 

mérito NEGA-LHE provimento, mantendo a desclassificação da recorrente do Pregão Presencial 

SRP Nº 035/2018, nos termos da fundamentação. Mantendo todos os atos da licitação. 

 

Assim submeto os autos ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito Municipal para fins de ser 

dado impulso ao procedimento de manifestação recursal. 

 

Igarapé-Açu em 04 de fevereiro de 2019. 

 

 
TATIANE PILONETTO 

Pregoeira - Port. Nº 192/2017 
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