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Prefeitura Municipal de
Maracás publica:
• Decreto Nº. 665/2021 - Altera o decreto n° 664 de 04 de março de 2021,
na forma que indica e dá outras providências.
• Julgamento de Recurso - Pregão Eletrônico Nº 13/2021 - Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
mecânicos diversos, incluindo manutenção preventiva e corretiva nos
veículos e máquinas da Frota Municipal, com fornecimento de peças e
acessórios genuínos ou originais de fábrica.
• Recurso Administrativo - Edital de Pregão Eletrônico N°. 013/2021 P.A. 064/2021

Gestor - Uilson Venâncio Gomes De Novaes / Secretário - Reginaldo Amorim Novaes / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Rui Barbosa, 705, Centro
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Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021.
IMPUGNANTE:

J

SOM

ACESSÓRIOS

AUTOMOTIVOS

EIRELE

-

CNPJ

Nº

25.224.144/0001-52
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços mecânicos
diversos, incluindo manutenção preventiva e corretiva nos veículos e máquinas da Frota
Municipal, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica,
conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

JULGAMENTO DE RECURSO
Trata-se de recurso administrativo intentado, tempestivamente, pela empresa J
SOM ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELE que tem por objeto a Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços mecânicos diversos, incluindo manutenção
preventiva e corretiva nos veículos e máquinas da Frota Municipal, com fornecimento de
peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, conforme especificações constantes do
Termo de Referência, Anexo I do Edital.
Em apertada síntese, após ser desabilitada por não apresentar documento
obrigatório exigido nos autos do pregão eletrônico em comento, notadamente em relação ao
alvará de funcionamento válido da licitante, consoante exigido no item 7.5, “a”, do edital de
licitação, insurge-se contra a exigência deste documento enquanto condição de habilitação
no certame em apreço.
Nesses

termos,

passaremos

a

expor

as

ponderações

formuladas

que

fundamentarão a decisão final.
I - DA ANÁLISE DAS RAZÕES
Preliminarmente, cumpre esclarecer que a Administração procura sempre
atender ao interesse público, respeitando todos os princípios basilares da licitação e dos atos
administrativos, mormente o da legalidade, corolário ao princípio da vinculação estrita ao
edital de licitação.

Ou seja, ao conduzir todo e qualquer ato inerente a certames públicos o
Pregoeiro deve seguir tão-somente a estritas disposições contidas no edital, em obediência
ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
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Nesse sentido, a empresa J SOM ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELE ao deixar
de apresentar documento obrigatório e exigido nas condições de habilitação jurídica da
licitante, viola disposição expressa constante no edital, pois, a análise do pregoeiro, à luz do
seu julgamento, deve ser sempre objetiva, sem espaço para relativizações e mitigações, em
estrito cumprimento ao princípio editalício da vinculação ao instrumento convocatório.
Em verdade, pretende o Recorrente impugnar regras constantes no edital de
forma

intempestiva,

cujos

efeitos

da

preclusão

já

se

consumou,

tendo

decaído

administrativamente seu direito a impugnar ou questionar regras constantes no edital, fora
do prazo previsto em lei e no instrumento convocatório.
II- CONCLUSÃO
Assim, por todo o exposto DECIDO, à luz do objeto licitado e da conformidade
das condições editalícias com o ordenamento jurídico, conhecer do presente Recurso para
julgá-lo IMPROCEDENTE no MÉRITO, mantendo-se os atos praticados nos autos do pregão
eletrônico no 13/2021.
Intime-se a Impugnante da presente decisão, mediante publicação do teor da
decisão no Diário Oficial do Município.
Publique-se.
Maracás (BA), 08 de março de 2021.

Antonio Luiz Nunes Gomes
Pregoeiro Oficial

Ratifico a decisão emanada pelo Pregoeiro Oficial, em grau hierárquico.

Uilson Venâncio Gomes de Novaes
Prefeito
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