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Prezado Pregoeiro e Equipe de Apoio,

1. RELATÓRIO

Fora protocolizado recurso administrativo pela empresa INSECT

DETETIZADORA na data de 03/07/2018 às 15 horas e 45 minutos. A ata do

Pregão n° 02/2018 fora lavrada no dia 27 de junho de 2018.

Informa ao Sr. Pregoeiro e equipe de apoio que as manifestações

deverão ser analisadas após o exercício do contraditório previsto no artigo

109, §3° da Lei 8.666/93, sob pena de violação ao princípio constitucional

previsto no artigo 5°, LV da Constituição Federal.

Destaca também que somente após o exercício constitucional

acima mencionado é que o recurso deverá ser dirigido à autoridade superior,

por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua

decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo

subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso,

sob pena de responsabilidade.

2. DO DIREITO

2.1. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Num primeiro exame o que se depreende da Lei n° 10.520/2002 e do

Decreto n° 3555/2000, é que, contra a decisão proferida pelo Pregoeiro no recurso
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administrativo, não cabe qualquer recurso ou pedido de reexame, já que em nenhum

dos diplomas legais citados existe qualquer previsão específica a este respeito.

Ocorre, porém, que o art. 9° da Lei n° 10.520/2002 diz que se aplicam,

subsidiariamente, para a modalidade do pregão, as normas da Lei n° 8.666/93.

Sendo assim, cumpre volver os olhos à regra do art. 109 da mencionada Lei n°

8.666/93 que explicita que dos atos administrativos decorrentes da aplicação do

diploma das licitações cabe recurso, dentre outros pontos, das decisões que

importem em habilitação ou inabilitagão do licitante e aquelas pertinentes

ao julgamento de propostas (cf. alíneas aeòdo inciso I do art. 109 da Lei n°

8.666/93).

Neste aspecto, verifica-se que é possível a aplicação subsidiária da Lei Geral

de Licitações que disciplina que:

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da
iavratura da ata, nos casos de:

(...)

b) julgamento das propostas;

Conforme se observa às fis. 187, a ata fora lavrada no dia 27 do mês de junho

de 2018, onde os licitantes já saíram intimados.

Ainda na sequencia da Lei 8.666/93 está expresso que na contagem dos

prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for

explicitamente disposto em contrário.

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em

dia de expediente no órgão ou na entidade.

O recurso fora interposto no dia 03 de julho de 2018 às 15 horas e 45

minutos. Portanto, entendo, a princípio, tempestivo o recurso.

2.2. DA INTIMAÇÃO DOS DEMAIS LICITANTES
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Na sequencia da Lei Geral de Licitações, aplicado subsidiariamente a este

caso em específico, está previsto no artigo 109, § 3- da Lei 8.666/93 que interposto

o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão imouaná-lo no prazo

de 05 (cinco) dias úteis. A lei ainda dispõe no mesmo artigo em seu § 5° que

nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou

corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

A diretriz está em compatibilidade ao disposto no artigo 5°, inciso LV da Constituição

Federal.

3. CONCLUSÃO

3.1. Oriento ao Sr. Pregoeiro e equipe de apoio que intime os demais

licitantes para efeitos do artigo 109, § 3° da Lei 8.666/93, para que seja

ofertada a possibilidade de Impugnação ao recurso, com vista

franqueada ao(s) interessado(s). A comprovação da intimação deverá

ficar nos autos para consulta. Deverá ser remetida cópia do recurso

apresentado para que possa ser exercido seu direito legal;

3.2. Após a manifestação do contraditório ou a decorrência do prazo

previsto legalmente sem a manifestação, caso Pregoeiro e Equipe de

Apoio necessitem de opinião jurídica deste Departamento, solicito o

encaminhamento a fim de que possa ser analisado;

Sem mais para o momento.

Aproveito a oportunidade para protestos da minha alta

estima e mais distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafà^Erhanf^CabrS!
Jurídico da Câmara Municipal

OAB/PR n° 49096
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OOG^

À Atenas Serviços de Apoio Eirellí - ME

Após o Recurso Administrativo apresentado pela empresa INSECT
DEDETIZADORA, 6 após a orientação jurídica estamos citando a empresa Atenas
Serviços de Apoio ao contra recurso no prazo de 5 dias.

Cornéiio Procópio, 10 de julho de 2018.

Adejacir B^i
Pcegoei

eira

Rua Paraíba, 163-CEP 86300-000 - Telefone: (43)523-1562 - Cornéiio Procópio-Paraná - e-mail:camaracp@onda.com.br


