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RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO 

DECISÃO DO PREGOEIRO 

 

PROCESSO: 005/2021. 

PREGÃO ELETRÔNICO: 003/2021. 

ASSUNTO: Resposta a Recurso Administrativo. 

 
 
 

1. RELATÓRIO 
 

Trata-se de recurso, interposto pela empresa MIREDS TECNOLOGIA E 

SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

23.206.794/0001-40, devidamente qualificada, através de seu representante legal, o 

Sra. REIJANE REIAS DAVID, contra a decisão que desclassificou a proposta de 

Recorrente. 

Inicialmente, informa-se que a fase de lances da presente licitação ocorreu na 

data de 19.02.2021, às 14h00min, via plataforma eletrônica LICITAÇÕES-E. 

Posteriormente, na data 01/03/2021, às 11:11:42 esta pregoeira 

desclassifficou a proposta da empresa Recorrente pelos seguintes motivos: “Fica a 

empresa arrematante desclassificada pelos seguintes motivos: o salário na 

planilha deve ser R$: 1.100,00, salário mínimo. A empresa inseriu R$: 1.074,26; 

Vale Alimentação incorreto: O cálculo do vale alimentação é (13,10*22) - 20% = 

230,56; O cálculo do vale transporte deveria ser (4,2*2*22) (6%*1100,00) = 118,80; 

Balanço Patrimonial enviado incompleto. Sem DRE, termo de abertura e de 

encerramento.” 

Irresignada com a decisão a empresa manifestou intenção de interposição de 

recurso chat no dia 02/03/2021, às 09:54:46, apresentado suas razões de recurso no 

dia  2021-03-10, às 09h23min.  
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2. Da tempestividade do recurso: 
 
 

Extrai-se do edital que: 

 
 

12. DO RECURSO: 

12.1 Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) 

minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e 

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 

recurso. 

12.1.1 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o 

Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

 
Esta pregoeira DESCLASSIFICOU A PROPOSTA DA Recorrente as  a 

01/03/2021, às 11:11:42, restanto assim como prazo fatal para manifestação de 

intenção de interposição de recurso 11:41:42 do dia 01/03/2021. 

Verificando o mensagem (instrumento não adequado a interposição), 

percebemos que o prazo não foi cumprido, vez que somente houve a manifestação no 

dia 02/03/2021, às 09:54:46. Assim, verifico que a interposição de intenção de recurso 

não obedeceu o prazo estabelecido no item 12 do edital de pregão eletrônico. 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é exigência que consta 

expressamente no artigo 41 da lei 8.666/1993. Este determina que a Administração 

Pública fica vinculada aos termos do edital, o qual fixa a “lei interna da licitação”. 

Assim, todos os atos que regem a licitação pública devem ser observados pelos 

licitantes que desejam participar do certame e, por óbvio, pela própria Administração 

Pública, que terá sua atuação vinculada às regras ali contidas. Posto isso, exige-se que 

o edital preveja regras claras e objetivas que não sejam passíveis de interpretações 

ambíguas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: 
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Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual   se   acha   estritamente vinculada. 

[destaque nosso] 

 
Trata-se, pois, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só o não 

atendimento das normas editalícias, mas visa, ainda, evitar o descumprimento de 

diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência, da 

igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade 

administrativa e do julgamento objetivo. 

Este é o entendimento pacificado em jurisprudências fartas, a saber: 

 
 

TJ-MA - Mandado de Segurança MS 0007392014 MA 0055653- 
77.2013.8.10.0001 (TJ-MA) Data de publicação: 
05/08/2014 Ementa: E M E N T A MANDADO DE SEGURANÇA. 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DE CONCORRENTE. NÃO 
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. 
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL. I - Em se tratando de procedimento 
de licitação cumpre à Administração, assim como aos 
concorrentes, seguir rigorosamente os requisitos exigidos 
pelo Edital que é a lei do certame, sob pena de ofensa a 
princípios da vinculação ao edital, legalidade, impessoalidade 
e isonomia. II - Constatado que a concorrente não apresentou 
documento exigido pelo edital relativo à sua habilitação e 
comprovação de responsabilidade técnica, deve ser mantido o 
ato que a inabilitou do certame. [destaque nosso] 

https://tj-ma.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/183418576/mandado-de-seguranca-ms-7392014-ma-0055653-7720138100001
https://tj-ma.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/183418576/mandado-de-seguranca-ms-7392014-ma-0055653-7720138100001
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REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. POSSÍVEIS 
IRREGULARIDADES EM PREGÃO ELETRÔNICO. 
CONSTATAÇÃO DE ALGUMAS FALHAS RELACIONADAS À 
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
DETERMINAÇÃO. (Acórdão 966/2011 - Primeira Câmara) 
[destaque nosso] 

 
Conforme aduzido anteriormente, o item 12 do do Edital 003/2021, estabelece 

que o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante 

poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 

intenção de recurso, não podendo tal exigência ser ignorada. 

Neste diapasão, a inobservância do que consta no instrumento convocatório 

gera nulidade do procedimento, visto que esse é o instrumento regulador da licitação. 

A empresa recorrente, quando da interposição da intenção de recurso não 

respeitou o prazo limite do já mencionado Edital de Pregão Eletrônico, motivo pelo qual 

tornou seu recurso intempestivo, não podendo ser conhecido. 

 
I. DECISÃO 

 
Desta forma, conforme fundamentado acima, decido por não conhecer o 

recurso apresentado, vez que ausente o pressuposto de admissibilidade, qual seja, 

tempestividade. 

 

Salvador-BA, 25 de março de 2021. 

 
 
 

Denise Maria Souza Cardoso 

Pregoeira do CRO-BA 

 
 

*Original assinado nos autos do processo. 


