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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Segurança Pública

Núcleo de Licitações da SESP

Relatório nº Julgamento Recurso/SESP/NULIC/2019

PROCESSO Nº 1690.01.0001202/2019-79

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

 

PREGÃO ELETRÔNICO 07/2019 - Objeto: contratação de serviço para preparação, produção e
fornecimento con�nuos de refeições e lanches, na forma administrada, dentro das instalações da
Unidade Socioeduca�va (US): Centro Socioeduca�vo Ribeirão das Neves

 

1. DOS FATOS

 

No dia 03 de maio de 2019, às 10h06min08s, foi iniciado o retorno da sessão do Pregão
Eletrônico 07/2019. 

Instado a enviar os documentos de habilitação, nos termos dos subitens 7.3.9. e 7.3.9.1. do
edital e a proposta comercial defini�va, no prazo de 2 (dois) dias, o fornecedor F000108 - NUTRIVIP
ALIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ 09.487.591/0001-48 não encaminhou a documentação solicitada dentro do
prazo estabelecido, finalizado em 02/05/2019, dessa forma, foi INABILITADO.

Diante do ocorrido, tendo em vista que não havia mais licitantes remanescentes a serem
convocados, o pregão restou fracassado. 

Face à inabilitação de todos os licitantes, a pregoeira oportunizou aos par�cipantes o
direito de manifestarem sua intenção de recorrer. Dessa forma, nos termos do subitem 9.1. do Edital
07/2019, foi concedido prazo de 10 (dez) minutos para que manifestassem, imediata e mo�vadamente,
acerca da intenção de recorrer.

Findo o prazo para o cadastramento de manifestação de intenção de recurso, o fornecedor
"A BOMBORDO REFEIÇÕES LTDA - CNPJ 01.510.654/0001-28" manifestou intenção de interpor recurso
para o lote, conforme descrição cadastrada no Portal de Compras de MG: "A Bombordo, Refeições Ltda
manifesta sua intenção de interpor recurso contra a sua inabilitação por entender que cumpriu
integralmente as exigências editalícias conforme se demonstrará em peça recursal." Ata Pregão 14-05-
2019 (4897571).

Logo, a pregoeira, ao analisar os mo�vos externados pelo licitante, aceitou sua intenção
em recorrer.

 

2. DA TEMPESTIVIDADE

 

O subitem 9.1 do Edital 07/2019 dispõe que:

9.1. Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o par�cipante do certame terá até
10 (dez) minutos para manifestar, imediata e mo�vadamente, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, em campo próprio, a intenção de recorrer, sendo
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da sessão do pregão, para

http://www.compras.mg.gov.br/
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apresentação das razões de recurso, ficando os demais par�cipantes, desde logo
in�mados, sem necessidade de publicação, a apresentarem contrarrazões em igual
número de dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

Logo, foi concedido à empresa A BOMBORDO REFEIÇÕES LTDA o prazo de 03 (três) dias
úteis para que encaminhasse as razões recursais, prazo finalizado em 08/05/2019, como também igual
prazo para que os demais licitantes enviassem as contrarrazões, prazo finalizado em 13/05/2019.

No entanto, encerrado o prazo prefixado, a empresa  A BOMBORDO REFEIÇÕES LTDA
não encaminhou suas razões recursais, como também não houve apresentação de contrarrazões por
parte dos demais licitantes. 

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

Importante ressaltar o entendimento de Joel Niebuhr:

"Os licitantes devem declinar, já na própria sessão, os mo�vos dos respec�vos
recursos. Dessa sorte, aos licitantes é vedado manifestar a intenção de recorrer
somente para garan�r-lhes a disponibilidade de prazo, porquanto lhes é
obrigatório apresentar os mo�vos dos futuros recursos. E, por dedução lógica, os
licitantes não podem, posteriormente, apresentar recursos com mo�vos estranhos
aos declarados na sessão. Se o fizerem, os recursos não devem ser conhecidos.
Obviamente, o licitante não precisa tecer detalhes de seu recurso, o que será feito,
posteriormente, mediante a apresentação das razões por escrito. Contudo, terá
que, na mais tênue hipótese, delinear seus fundamentos" (Joel Niebuhr, Pregão
Presencial e Eletrônico, Ed. Fórum, 6ª Ed., p. 219).

A manifestação da intenção de recorrer não se confunde com a efe�va interposição do
recurso.

No caso em apreço, a manifestação da intenção recursal cadastrada não
apresenta elementos suficientes para iden�ficar a irresignação do licitante recorrente, restando
prejudicada a análise diante da inexistência do detalhamento dos fatos genericamente alegados na
interposição do recurso.

Dessa forma, como não ocorreu a apresentação tempes�va das razões recursais, o
fornecedor "A BOMBORDO REFEIÇÕES LTDA - CNPJ 01.510.654/0001-28" não usufruiu da sua faculdade
de recorrer, pois não remeteu peça recursal a este Núcleo de Licitação.

A decisão de inabilitação da empresa A BOMBORDO REFEIÇÕES LTDA e a declaração de
fracasso do certame devem ser man�dos pelos seus próprios fundamentos haja vista a inexistência de
argumentos por parte da recorrente.

Posto isto, e consubstanciado que uma decisão em contrário irá ferir os princípios da
legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento obje�vo, esta Pregoeira NÃO
CONHECE do recurso interposto, mantém a decisão que inabilitou a A BOMBORDO REFEIÇÕES LTDA e
ainda resta o certame FRACASSADO.

 

4.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Concedidos os prazos legais, a recorrente não apresentou os memoriais de seu recurso,
bem como, decorrido o prazo legal de contrarrazões não houve manifestação de qualquer licitante, logo
entende-se que o recurso não deve ser conhecido, uma vez ausentes os pressupostos de admissibilidade.
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Dessa forma, encaminho os autos à autoridade superior para sua análise, consideração e
decisão do Recurso Administra�vo em pauta, nos termos do ar�go 8º, inciso III do Decreto Estadual
44.786/2008.

 

 

Ana Carolina Nascimento Souza
Pregoeira do Núcleo de Licitação

Coordenadoria de Planejamento Gestão e Finanças
Secretaria de Estado de Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Nascimento Souza, Pregoeira, em
14/05/2019, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4894138 e
o código CRC 3490A249.

 
Referência: Processo nº 1690.01.0001202/2019-79 SEI nº 4894138

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


24/05/2019 SEI/GOVMG - 4894961 - Despacho Decisório

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5851607&infra_… 1/2

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

  

DESPACHO 

 

  

Referência: Processo nº 1690.01.0001202/2019-79. 

Assunto: Julgamento de Recurso Administra�vo

Pregão Eletrônico 07/2019 - Objeto: contratação de serviço para preparação, produção e
fornecimento con�nuos de refeições e lanches, na forma administrada, dentro das instalações da
Unidade Socioeduca�va (US): Centro Socioeduca�vo Ribeirão das Neves

A Secretaria de Estado de Segurança Pública, neste ato representada pela Sr.ª
Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças, Le�cia Resende Pre�, vem apresentar sua decisão
sobre o recurso em epígrafe, pelos mo�vos abaixo expostos:

 

I – DA DECISÃO

 

Nos termos do art. 8°, inciso III do Decreto Estadual 44.786 de 18/04/2008, e,
considerando as razões de fato e de direito expostas pela Ilustre Pregoeira, em sua manifestação -
Relatório Julgamento Recurso (4894138), a qual acolho, NÃO CONHEÇO do recurso administra�vo
interposto pela empresa A BOMBORDO REFEIÇÕES LTDA., pois ausentes os requisitos de admissibilidade
e mantenho a r. decisão que declarou-a inabilitada por seus próprios fundamentos, bem como
mantenho a r. decisão que declarou o Pregão Fracassado.

 

 

Le�cia Resende Pre�

Coordenadora de Planejamento Gestão e Finanças

Secretaria de Estado de Segurança Pública

Belo Horizonte, 14 de maio de 2019.
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Documento assinado eletronicamente por Le�cia Resende Pre�, Coordenadora de Planejamento,
Gestão e Finanças, em 14/05/2019, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4894961 e
o código CRC 0743E384.

 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

