
 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

PROCESSO Nº 040/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019  

RECORRENTE: 3PX Serviços Especializado LTDA EPP 

RECORRIDO: Prefeitura Municipal de santa Salete 

 

 

  Trata-se de recurso administrativo interposto por licitante 

acima identificado, contra ato do Pregoeiro da Prefeitura de Santa 

Salete, no Processo Licitatório nº 040/2019, cujo objeto é a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, DESTINADA A 

DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, 

ASSEIO, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS NA TOTALIDADE DE 5.957,62 M² POR MÊS PELO PERIODO DE 

12(DOZE) MESES, de acordo com as descrições contidas no Edital, 

nos termos da legislação em vigor e conforme especificações 

contidas no Termo de Referência.  

 

I – DAS PRELIMINARES 

O recurso foi interposto tempestivamente pela empresa 3PX Serviços 

Especializado LTDA EPP, devidamente qualificada nos autos, em face 

do resultado da licitação subsidiado pela Lei nº 8.666/93. 

 

a) Tempestividade: o presente recurso foi apresentado via formal 

visto ser presencial ao termino da sessão de julgamento das 

propostas e habilitação, em data de 22 de outubro, no prazo 

legal. 

 

b) Legitimidade: a empresa recorrente participou da sessão 

pública, apresentando proposta de preço juntamente com o 

envelope de documentação de habilitação e o provimento do 

recurso significa rever a decisão do pregoeiro, conforme 

alegações abaixo elencadas.  

 

c) Portanto, legítima se mostra sua pretensão.  

 

II - DAS FORMALIDADES LEGAIS 

Cumpridas as formalidades legais, registra-se que o licitante 

recorrido foi cientificado da existência e trâmite do respectivo 

Recurso administrativo interposto, conforme comprovam os 

documentos acostados ao Processo de Licitação. 

 

III - DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

Aduz a recorrente a sua insatisfação no tocante à decisão do 

Pregoeiro, que após a configuração dos atos, restou claro que o 

princípio legal que rege as licitações e contratos “ 

COMPETITIVIDADES” não fora alcançado. 



 

 

 

Presumo, contudo, que o número elevado de interessadas deve ser 

considerado e que a desclassificação das demais empresas frustram o 

caráter competitivo do procedimento. 

 

Assim sendo, haja vista que a melhor decisão a ser tomada é 

acompanhar o parecer jurídico da municipal o qual sugere o 

indeferimento do pedido proposto pela empresa 3PX Serviços 

Especializado LTDA EPP. 

 

  

 

Em síntese, alega inicialmente a recorrente que: 

“RECURSO A empresa 3PX SERVIÇO ESPECIALIZADOS se manifestou sobe a legação de que 

apenas a empresa 3PX SERVIÇO ESPECIALIZADOS atendeu corretamente aos requisitos do item 

preambulo item I, item 6.9 e item 7.1, haja vista que as empresas remanescentes não apresentaram 

o envelope de número 01.”  

 

 

Por fim, encerrando a sua peça, pede que seja reformada a decisão 

que declarou como vencedora a Empresa Recorrida. 

 

IV  - DA ANÁLISE 

 

Primeiro lugar, cabe ressaltar que o procedimento licitatório na 

modalidade Pregão, rege-se pela Lei Federal nº 10.520/02, bem como 

pela Lei nº8.666/93, que deverá ser aplicada de forma subsidiária, 

conforme preceito do art. 9º da Lei 10.520/02. 

 

  

Isto posto, traz-se à análise, para maior elucidação dos fatos, as 

seguintes considerações, que refutam as argumentações elaboradas 

pela recorrente: A empresa ataca de maneira fundamentada, a 

decisão do Pregoeiro de priorizar os princípios basilares do 

processo licitatório o qual defende que o procedimento devera 

culminar com a melhor proposta de preços.  Assim sendo fica 

patente que, em um processo composto de 14 (quatorze) licitantes, 

a classificação de apenas 01 (um) licitante fere de forma clara os 

princípios de competitividade e economicidade.  

 

Diante disso, o pregoeiro recebeu as razões de recursos e os 

argumentos apresentados, encaminhando a procuradoria jurídica da 

municipalidade para a devida analise e deliberação. 

 

Após a devida analise pela procuradoria jurídica, o Pregoeiro 

juntamente com os membros da comissão em comum entendimento acatou 

o parecer, bem como acompanhou o entendimento proposto. 

 



 

  

VI  – DA DECISÃO 

Diante de todo o exposto, e, em observância aos Princípios 

basilares da licitação, e à legislação de regência, INFORMA que em 

referência aos fatos apresentados e da análise realizada nas 

razões e tudo o mais que consta dos autos, opina à autoridade 

superior competente pela seguinte decisão: 

 

  

No mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, vez que as argumentações 

apresentadas pela Recorrente não demonstraram fatos capazes de 

REFORMAR os atos do Pregoeiro, que da convicção do acerto da 

decisão, declarou “FRACASSADA” a presente sessão. 

Esclarece ainda que o procedimento deverá ser analisado e revisto, 

determinando uma nova sessão em data futura a ser definida. 

 

 

Desta feita, submeto o presente processo à autoridade superior 

para que profira decisão, salientando que esta é desvinculada 

deste parecer informativo. 

 

  

 

Prefeitura Municipal de Santa Salete (SP), em 08 de novembro de 

2019. 

 

 

 

____________________________ 

Pregoeiro 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

  

 

  

 

HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO 

 

  

  

 

Nos termos do artigo 109, parágrafo 4º, da Lei n. 8.666/93, ante 

os fundamentos da informação do Pregoeiro, DECIDO: 

 

  

 

CONHECER do recurso formulado pela empresa 3PX Serviços 

Especializado LTDA EPP., para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO em 

face a manifestação apresentada e manter a o status de “sessão 

fracassada”, determinando a revisão e posterior publicação de nova 

sessão.  

 

É como decido. 

 

  

Prefeitura Municipal de Santa Salete (SP), em 08 de novembro de 

2019. 

 

 

 

____________________________ 

Pregoeiro 

 

  

 


