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RESPOSTA ÀS RAZÕES RECURSAIS 

 

 

Processo Administrativo Licitatório nº 031/2022. 

Tomada de Preços nº 002/2022. 

 

 

Objeto: A SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO 

GLOBAL; PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA À BASE DE C.B.U.Q. (CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO À QUENTE), SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, SARJETA E GUIA 

EXTRUSADA EM CONCRETO USINADO, COM ESPESSURAS E DIMENSÕES DE ACORDO COM 

PROJETO, MEMÓRIA DE CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVO. AS OBRAS DEVERÃO SER 

EXECUTADAS EM CONFORMIDADE COM A METODOLOGIA E ESPECIFICAÇÕES EM CONSONÂNCIA 

COM AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS VIGENTES. 

A EXECUÇÃO DA OBRA SUPRACITADA, OBJETO DESTE PROJETO BÁSICO, SERÁ 

EXECUTADA ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, 

VISANDO OTIMIZAR E AGILIZAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELO 

MUNICÍPIO, ALÉM DOS ORIUNDOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; OUTRAS 

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO; TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO 

ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS 

DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM BRUMADINHO E RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E 
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CONTRIBUIÇÕES, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E 

ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

 

I – DA PRELIMINAR. 

 

 Razões Recursais interpostas INTEMPESTIVAMENTE pela sociedade 

empresária denominada CONSTRUTORA PAVIBELO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 42.589.348/0001-06. 

 

 

II – DAS RAZÕES DO RECURSO 

 

 Alega a Recorrente que após habilitada no pleito, apresentou a proposta 

almejando ser contratada. Não conformando com sua desclassificação, por estar a planilha com 

valores diferentes nos mesmos itens de Fornecimento de C.B.U.Q. Recapeamento e 

Pavimentação Asfáltica, com valores propostos diferentes. 

 

Por fim afirma que tal assertiva encontrasse despida de qualquer 

veracidade e, pelo próprio fato, a aludida desclassificação afigura-se como ato nitidamente ilegal. 

 

 

Requerendo a revisão da decisão. 

 

 

III – DO MÉRITO 

 

Preliminarmente, cumpre salientar que a pessoa jurídica 

supramencionada encaminhou sua petição de recurso no dia 06/04/2022. 
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Tal assertiva totalmente erronea, estraímos da ata da sessão in verbis: 

 

(...) Iniciou-se portanto a análise das propostas de preços apresentadas 

pelas licitantes, para verificar se as determinações editalícias foram atendidas, constatado que a 

empresa CONSTRUTORA PAVIBELO – EIRELI inscrita no CNPJ n° 42.589.348/0001-06, apresentou 

valores divergentes para o mesmo item dentro da planilha de preços, estando portanto em 

desacordo com o instrumento editalício e composição da planilha orçamentária, além de não 

apresentar  proposta eletrônica nos moldes do item “5.4 - A proposta deverá ser preenchida e 

apresentada por meio eletrônico e físico devendo ser acessado o link abaixo para o devido 

preenchimento e gravação em pen drive para apresentação juntamente com a proposta física, 

sendo ambas de caráter obrigatório: http://imaq.diretriz.net/adm_Login/. ’’ sendo portanto 

desclassificada sua  proposta.(...). (grifos nossos). 

 

Tal desclassificação da proposta se deu por dois motivos conforme 

elencados a acima. 

 

Quanto aos questionamentos ora propostos em fase recursal, deveriam 

ter sido feitos em momento oportuno, ou seja, em fase de impugnação, conforme dispõe 

legislação vigente: 

 

Ressalto que a Lei Federal nº 8.666/93, em seu artigo 41, §2º prevê que 

o prazo para impugnação dos editais, pelas empresas licitantes, será de dois dias úteis 

antecedentes a data da sessão de recebimento das propostas e habilitação. 

 

Quanto as razões recursais, aviadas, estas deveriam ser feitas na sessão 

licitatória pelas empresas, que deveriam expor tal intenção e manifestar em síntese, para 

registro em ata, o que não ocorreu durante a realização da referida sessão licitatório. Ressalto 

que momento algum houve a intenção de interposição de recurso pelas participantes. 
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O instrumento editalício dispõe sobre o recurso, in verbis: 

 

11.2 - Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso 

apresentadas, bem como, o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, 

querendo, manifestem-se sobre as razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias corridos, após o 

término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.  

 

11.3 - A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da 

motivação, na sessão pública do Credenciamento, são pressupostos de admissibilidade dos 

recursos, mas não do provimento. 

 

In susa, totalmente INTEMPESTIVA, as presentes RAZÕES RECURSAIS, 

pois o prazo final para interposição era no momento da sessão licitatória de abertura, o que não 

ocorreu no momento durante tal procedimento. 

 

Data Máxima Vênia, INTEMPESTIVA a presente Impugnação. 

 

Cumpre-nos registrar que este Município de Coqueiral-MG, quando da 

elaboração de seus processos licitatórios, alinha-se ao cumprimento dos princípios norteadores 

da Administração Pública, elucidados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e art. 3° 

da Lei Federal n° 8.666/93, especialmente, no que se refere à legalidade do referido ato 

administrativo e respeito ao princípio da ampla competitividade e obtenção da proposta mais 

vantajosa à Administração e pleiteia pela garantia da excelência e eficiência da qualidade dos 

produtos e dos serviços a serem prestados.  

 

Ressaltamos ainda que a peça recursal foi recebida posterior a Sessão Pública 

do Certame. Sendo que tal síntese recursal e sua manifestação deveriam ser manifestadas no ato 

da sessão de abertura, por fim restando preclusa tal pretensão. 
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V – DA DECISÃO. 

 

 

Diante do exposto e à luz dos princípios basilares da licitação pública, em 

atendimento as normas estipuladas pelo instrumento convocatório, subsidiariamente pela Lei 

Federal nº 8.666/93, objetivando ampliar o princípio da isonomia, da razoabiliddade da livre 

concorrência e da competitividade, decide por CONHECER as presentes RAZÕES RECURSAIS, 

para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma que se mantem os termos do edital e prazos 

nele estabelecidos. 

 

 

Coqueiral, 08 de abril de 2022. 

 

 

 

_____________________________ 

Glauciano Siqueira de Araújo 

Presidente da CPL 


