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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL 

  

TERMO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 612/2018/KAPPA/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0004.367656/2018-15/CBM-FUNCEBOM/RO

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais para a Academia do
1ºSGBM/1ºGBM (adutora e abdutora, extensor quadríceps e outros), conforme especificações
completas constantes no Anexo I Termo de Referência, para atender as necessidades do CBMRO.

 

TERMO DE ANÁLISE DE MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO

 

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de sua Pregoeira, designada por
meio da Portaria Nº 101/2018/SUPEL-CI do dia 03.09.18, publicada no DOE do dia 04.09.2018, em
atenção ao RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa MARCOS JEFERSON BORGES SANTOS -
ME, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, com base no Princípio da Vinculação ao Edital, da
Legalidade e demais princípios que regem a Administração Pública e na legislação per�nente, passa a
analisar e decidir o que adiante segue.

 

I – DA ADMISSIBILIDADE

            Tendo sido manifestada a intenção de recurso, pela empresa MARCOS JEFERSON BORGES SANTOS
- ME (5846595), nos itens 55 e 56, exclusivamente, por meio do SISTEMA COMPRASNET em data de
26/04/2019, como vejamos:

ITEM 55

Registro
Intenção
de
Recurso

26/04/2019
13:02:20

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MARCOS JEFFERSON BORGES
SANTOS CNPJ/CPF: 24473719000108. Mo�vo: Com fundamento no art 5º,
XXXIV, a, e art. 37, caput, ambos da CF/88, que estabelecem o direito de
pe�ção e os princípios pelos quais a Administração deve reger-se, dentre os
quais o princí

Intenção
de
Recurso
Aceita

26/04/2019
13:11:54

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MARCOS JEFFERSON BORGES
SANTOS, CNPJ/CPF: 24473719000108.

ITEM 56

Registro
Intenção
de
Recurso

26/04/2019
13:02:28

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MARCOS JEFFERSON BORGES
SANTOS CNPJ/CPF: 24473719000108. Mo�vo: Com fundamento no art 5º,
XXXIV, a, e art. 37, caput, ambos da CF/88, que estabelecem o direito de
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pe�ção e os princípios pelos quais a Administração deve reger-se, dentre os
quais o princí

Intenção
de
Recurso
Aceita

26/04/2019
13:11:37

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MARCOS JEFFERSON BORGES
SANTOS, CNPJ/CPF: 24473719000108.

Desta feita, esta Pregoeira, à luz do ar�go 4º, incisos XVIII da Lei Federal nº 10.520/2002 c/c ar�go 26 do
Decreto Estadual nº 12.205/2006, portanto, recebe as manifestações de recurso, sendo considerado
TEMPESTIVO E POR MEIO ADEQUADO, conforme preconiza a Lei, como passaremos a apresentar:

LEI FEDERAL Nº 10.520/2002:

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 mo�vadamente 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 in�mados 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; (grifo nosso)

 

DECRETO ESTADUAL Nº 12.205/2006 (REGULAMENTA O PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA):

 

Art. 26.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e
mo�vada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde
logo, in�mados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses. (grifo nosso)

As manifestações de intenção de recurso pelos evidenciados, no caso de Pregão Eletrônico, se deu
exclusivamente através do campo próprio do Sistema Comprasnet, atendido, portanto, quanto ao
aspecto formal da pe�ção inicial, em que a pregoeira oportunizou ao licitante, direto ao recurso
administra�vo, comprovado assim, a tempes�vidade das manifestações. Contudo, a empresa MARCOS
JEFERSON BORGES SANTOS - ME, NÃO apresentou as razões do recurso.

Isto posto, antes de adentrarmos no mérito das razões do recurso NÃO apresentado, é salutar
debatermos, primeiramente, as intenções de recursos manifestadas no sistema, como demonstrado
acima, afim de que não restem dúvidas, de que a administração não se omi�u em esclarecer quaisquer
fatos intencionados pelas licitantes, que ensejassem relevância de mérito.    

II - DA NÃO APRESENTAÇÃO DO RECURSO:

Mesmo manifestado a intenção de recurso, conforme os ar�gos da Lei e Decreto, acima citados,
necessário se faz a impetração da peça recursal, a qual deverá ser apresentada as razões e jus�fica�vas
sobre os fatos que mo�varam a inabilitação do licitante.

Neste diapasão, resta o atendimento complementar do Art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002, vez que
aberto o prazo, as razões não foram apresentadas.

A norma exige, portanto, o cumprimento de dois requisitos: o prazo, imediato, (atendido); a
apresentação da mo�vação (não atendido).

Diante do que prega, não basta, declarar o interesse em recorrer; é indispensável que o licitante indique
expressamente o mo�vo, a razão do seu inconformismo; o erro ou a ilegalidade que o pregoeiro ou a
equipe de apoio cometeu, através do recurso administra�vo.
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Entretanto, pelo direito de pe�ção, acostados aos fatos da manifestação da intenção de recurso,
recorremos aos ensinamentos do maestro das licitações, Jacoby Fernandes, que traz:

“Nessa hipótese o direito de recorrer não decaiu. Ao apresentar a mo�vação na sessão, o recorrente
externou o seu inconformismo. Deve o pregoeiro, mesmo que no prazo legal não sejam juntadas as
razões, examinar a questão e decidir fundamentalmente (grifo nosso).”

Por esta razão e como discricionariedade da administração, em conceder a revisão do quadro, se ao se
manifestar, a licitante, demonstrou indícios ou informações relevantes, passaremos a reconhecer a
manifestação como recurso impetrado e julgamos as alegações, como segue:

III – DAS MANIFESTAÇÕES:

Aduz a empresa MARCOS JEFERSON BORGES SANTOS - ME, em suas “MANIFESTAÇÕES”, que sua
intenção de recurso para os itens 55 e 56, é que: “Com fundamento no art 5º, XXXIV, a, e art. 37, caput,
ambos da CF/88, que estabelecem o direito de pe�ção e os princípios pelos quais a Administração deve
reger-se, dentre os quais o princípio da legalidade, assim como o art. 4º, XVIII, da Lei n. 10.520/02 e art.
3º, caput, da Lei n. 8.666/93, que estabelece o princípio da vinculação ao edital, apresento recurso, eis
que o objeto da proposta vencedora não atende as especificações estabelecidas no edital”.

VI – DO MÉRITO:

Pois bem, o pregão eletrônico, é um procedimento onde aplicam-se as normas gerais estabelecidas na Lei
nº 10.520/2002 e especificamente a disposições do Decreto nº 12.205, de 30.05.2006, no qual o acesso
aos atos convocatório, registros de propostas, lances, e recursos administra�vos se processa
exclusivamente por meio eletrônico u�lizando-se os recursos da tecnologia da informação, que possui
como principal ferramenta a rede mundial de computadores. Neste caso, pelo sistema COMPRASNET.

Como consta, na manifestação da empresa MARCOS JEFERSON BORGES SANTOS - ME, subentende-se,
portanto, total conhecimento às regras da lei. Vale ressaltar, que a intenção apresentada afirmando que a
empresa vencedora para os itens 55 e 56, deixou de apresentar o solicitado no item 11.7.1. do edital,
quais os fatos e irregularidade vislumbrados pela licitante, pois, não verificamos incongruências
pra�cadas pela administração, que atendeu fielmente os ditames para este certame. Podemos dizer que
o mesmo, não pra�cado pela mesma, que não atendeu a condição oportunizada pela Lei, qual seja, a
apresentação das razões do recurso.

A operacionalização é on-line pela internet e em tempo real, sendo todos os atos, decisões e
comunicação registradas pelo próprio sistema, que gera a Ata da sessão, disponibilizada virtualmente, em
campos apropriados e fases sequenciais, aos licitantes, como realizado e disponibilizado ao reclamante,
como apresentamos:

Revisando os procedimentos, esta Pregoeira se cer�ficou que a empresa SAO BERNARDO COMERCIO DE
PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,(5180011) é a empresa vencedora e classificada em primeiro lugar para
os itens 55 e 56, e que a aceitação das propostas, foi peça de análise e parecer pelo corpo técnico da
Pasta Gestora, e habilitação da licitante está cerceada de legalidade, vez que atendeu as exigências
editalícias, bem como, ao incluir sua proposta no sistema COMPRASNET.

V – DA DECISÃO

Desta feita, pelas razões de fato e de direito acima aduzidas, conforme consulta aos autos e com base na
legislação per�nente, opinamos pelo recebimento e não-conhecimento do pedido ora formulado,
considerando-se TEMPESTIVO, julgando-o totalmente IMPROCEDENTE e meramente protelatória,
sustentando a sua decisão exarada em Ata registrada da sessão inicial do referido Pregão, do dia 10 de
abril de 2019.

Considerando o disposto no Art. 26 do Decreto 12.205, de 30.05.2006, onde, neste caso, não houve
impetração de recurso, a adjudicação dos itens será desde logo realizado por esta Pregoeira. Contudo,
este julgamento será subme�do à apreciação e análise do Senhor Superintendente Estadual de Compras
e Licitações, que poderá tecer decisão contrária.

 

Porto Velho/RO, 09 de maio de 2019.
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IZAURA TAUFMANN FERREIRA

Pregoeira KAPPA/SUPEL/RO

Mat. 300094012

Documento assinado eletronicamente por Izaura Taufmann Ferreira, Pregoeiro(a), em 09/05/2019,
às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º,
do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 5846659 e o código CRC B54B6127.

 
Referência: Caso responda este(a) Termo, indicar expressamente o Processo nº 0004.367656/2018-15 SEI nº 5846659

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


22/05/2019 SEI/ABC - 5991195 - Despacho

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6851731&infr… 1/2

 
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL 

  

DESPACHO

PROCESSO Nº 0004.367656/2018-15

PROCEDÊNCIA: Equipe de Licitação KAPPA;

INTERESSADO: Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia - CBM/RO;

ASSUNTO: ANÁLISE DE INTENÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
612/2018/KAPPA/SUPEL/RO.

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais para a Academia do
1ºSGBM/1ºGBM (adutora e abdutora, extensor quadríceps e outros), conforme especificações completas
constantes no Anexo I Termo de Referência, para atender as necessidades do CBMRO.

 

Senhor Superintendente,

 

1. Trata-se de análise de intenção de recurso, sem oferecimento de razões, em que a
Empresa MARCOS JEFFERSON BORGES DOS SANTOS- ME, suscitou o seguinte: “, eis que o objeto da
proposta vencedora não atende as especificações estabelecidas no edital. (5846595)

2. Não houve apresentação de contrarrazões aos autos.

3. Pois bem, no que concerne à comprovação de que a proposta vencedora para os itens
55 e 56 não atende às caracterís�cas fixadas no instrumento convocatório, esclarecemos que só é
possível ao Pregoeiro adjudicar o objeto cuja proposta esteja compa�vel com as exigências do Edital.

4. Nesse passo, a empresa vencedora do certame enviou proposta conforme descrição do
Termo de Referência, Edital e seus anexos, e essa foi analisada rigorosamente pela Pregoeira.

5. Contudo, visando resguardar a Administração Pública, a Pregoeira, após a apresentação
de intenção de recurso interposto revisou todos os procedimentos (5846659) e cer�ficou que a
licitante SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,(5180011) atendeu todos os
requisitos estabelecidos no edital.

6. Ademais, resgata-se aqui, a obrigação de a empresa entregar o objeto de acordo com
especificação técnica do Edital e consequentemente da proposta, e que, o não cumprimento das regras
do edital levam a efeito a imputação de multas e demais sanções consignadas na peça balizadora do
certame. 

7. Assim, não vislumbramos a ocorrência da irregularidade apontada pela Recorrente.

8. Ante o exposto, opinamos pela improcedência de intenção de recurso, para manter a
decisão da Pregoeira.

9. Esta decisão foi fundamentada com base no disposto no art. 3° da Lei 8.666/93, que
garantem a observância do princípio cons�tucional da legalidade, da igualdade, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento obje�vo e dos que lhes são correlatos, ao selecionar a proposta
que for mais vantajosa para a Administração.
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10. Encerrada a fase de análise dos recursos administra�vos, verifica-se que foram
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, dando-se oportunidade para contrarrazões.

11. Oportunamente, submeter-se-á o presente despacho, do art. 109, § 4.º, da Lei n.º
8.666/93, à decisão superior, conferindo-se regular curso ao processo, de acordo com a legislação em
vigor.

Porto Velho (RO), 20 de maio de 2019.
 

 
 

Marília dos Santos Amaral
Matrícula n° 300142338

 
 

Elida Passos de Almeida
Chefe da Assessoria de Análise Técnica

Em subs�tuição
 
 

Lauro Lúcio Lacerda
Procurador do Estado

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lauro Lucio Lacerda, Procurador do Estado, em
20/05/2019, às 12:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Elida Passos de Almeida França, Chefe de Unidade, em
20/05/2019, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Marília dos Santos Amaral, Assessor(a), em 21/05/2019,
às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º,
do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 5991195 e o código CRC CD44283C.

 
Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0004.367656/2018-15 SEI nº 5991195

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL 

  

Decisão nº 39/2019/SUPEL-ASSEJUR

À

Equipe de Licitação KAPPA

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 612/2018/KAPPA/SUPEL/RO

PROCESSO: 0004.367656/2018-15

INTERESSADO: CBM/RO

ASSUNTO: ANÁLISE DO INTENÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
612/2018

 

 

Em consonância com os mo�vos expostos na análise de recurso (5846659) e ao parecer
proferido pela Assessoria de Análise Técnica (5991195), o qual opinou pela MANUTENÇÃO do julgamento
da Pregoeira.

 

DECIDO:

Conhecer e julgar IMPROCEDENTE a intenção de recurso interposta pela
recorrente MARCOS JEFFERSON BORGES DOS SANTOS- ME, mantendo a classificação da proposta da
recorrida SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI.

Em consequência, MANTENHO a decisão da Pregoeira da Equipe/KAPPA.

 

A Pregoeira da Equipe/KAPPA para dar ciência às empresas e outras providências aplicáveis
à espécie.

   

Porto Velho (RO), 22 de maio de 2019.

 

 

Genean Prestes dos Santos 
Superintendente Subs�tuta/SUPEL

Documento assinado eletronicamente por Genean Prestes dos Santos, Diretora Execu�va, em
22/05/2019, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 6041261 e o código CRC 6EEE7863.

 
Referência: Caso responda esta Decisão, indicar expressamente o Processo nº 0004.367656/2018-15 SEI nº 6041261

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

