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Licitações
ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2022
DECISÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO
OBJETO: PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E
EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE
CORIBE.
Decisão do Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente constituída por intermédio da
Portaria n.º 025/2022 de 23 de março de 2022 integrada pelos Senhores Gesandro
Soares de Carvalho, Edvânio Silva de Sá e Diego Rodrigues de Souza Silva.
A empresa Ruhedy Ramos Costa ME, com sede na Rua Lomanto Junior, 70, Centro,
Correntina, Bahia, inscrita no CNPJ n.° 11.404.208/0001-92, por intermédio do Senhor
Ruhedy Ramos Costa, inscrito no CPF n.º 052.601.945-00, enviou eletronicamente
junto ao Município para a sede da Prefeitura Municipal, por intermédio do envio e-mail
oficial: coribe.licitacao@gmail.com, um recurso administrativo visando à
reconsideração de atos praticados na sessão da licitação em epígrafe.
PROTOCOLO
1.
A empresa recorrente enviou o Recurso Administrativo no dia 11 de novembro de
2022, às 20hs26min, com 16 (dezesseis) páginas não numeradas, composto por apenas os
termos do recurso, sem qualquer assinatura ou autenticação digital e sem qualquer
documento anexo.

Este é o resumo do documento protocolado eletronicamente da Recorrente.
Passamos a decidir.

1. PRELIMINARMENTE
1.1. A sessão pública para a continuidade da licitação sob a modalidade Pregão
Presencial n.º 035/2022, foi realizada no dia 16/10/2022, onde foi declarado vencedora a 1ª
Colocada a empresa Josenicio Santiago ME, inscrita no CNPJ n.º 63.253.694/0001-99 e 2ª
Colocada a empresa Funerária Nova Aliança, inscrita no CNPJ n.º 10.626.044/0001-85.
1.2. O recurso foi apresentado tempestivamente, observando os termos da Lei n.º
10.520/2002 em seu art. 4º, inciso XVIII combinado com a desconformidade perante a
Cláusula 12.1 do instrumento convocatório, aos quais determinam que o prazo é de 03 (três)
dias para o recebimento de peças recursais.

2. DA TEMPESTIVIDADE
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2.1. A empresa recorrente Ruhedy Ramos Costa ME inscrita no CNPJ n.°
11.404.208/0001-92 enviou os termos do Recurso Administrativo em 11/11/2022 às
20hs26min, por intermédio de um e-mail para coribe.licitacao@gmail.com ao qual trata-se
do endereço eletrônico oficial do Departamento de Licitações do Município de Coribe.
2.2. A administração atua em atendimento as normas e leis, estando os horários de
funcionamento determinados por meio do Decreto Municipal n.º 027/2015, que estabelece
que os horários das repartições públicas desta municipalidade é de 07hs00min às
13hs00min, portanto é TEMPESTIVO o Recurso Administrativo enviado e ficando
protocolado por e-mail, o que determinada o CONHECIMENTO por parte do Pregoeiro e a
Equipe de Apoio, estando dentro do prazo de 03 (três) dias dispostos na Lei n.º 10.520/2002.

3. DA VALIDADE DO RECURSO
3.1. O Recurso Administrativo não pode ser considerado válido, considerando
primordialmente que o representante da empresa no momento oportuno após o anúncio da
empresa vencedora, e posteriormente ao questionamento suscitado aos licitantes pelo
Pregoeiro, se existe algum interesse em manifestar a intenção de recorrer, ato este
imprescindível para efetividade do direito, em conformidade com o disposto na Ata da
Licitação, em não havendo qualquer manifestação de forma imediata e motivada, em
conformidade com a exigência da Clausula 12.2 do instrumento convocatório, a sua não
manifestação no momento oportuno, o que importa na decadência do direito de recurso.
3.2. A não aceitabilidade ainda é decorrente da empresa Ruhedy Ramos Costa ME
inscrita no CNPJ n.° 11.404.208/0001-92, ter apresentado os termos do Recurso
Administrativo de forma inválida, considerando que deixou de observar a imprescindível
necessidade que o ato de recurso esteja subscrita por pessoa física que demonstre os poderes
de representação, considerando que não há qualquer demonstração na peça recursal que o
subscritor seja sócio, representante ou procurador da empresa devidamente comprovável.
3.3. Na recepção por e-mail nos termos do Recurso Administrativo, a empresa enviou
apenas a peça impugnante sem qualquer documento anexo, com vistas à permitir a
demonstração dos poderes do subscritor para representação da empresa licitante, seja por
intermédio dos termos do contrato social, do instrumento público de procuração, ou
particular com firma reconhecida, ou qualquer outro documento equivalente de quem
assinou a peça recursal.
3.4. A empresa Ruhedy Ramos Costa ME inscrita no CNPJ n.° 11.404.208/0001-92,
confeccionou a sua peça recursal sob completa ausência de comprovação da competência
legal do subscritor do documento, fato este imprescindível por tratar-se de documento de
pessoa jurídica de licitante, o que torna-o insuscetível de aproveitamento, considerando as
exigências legais para realização de atos dispostas no próprio Código Civil, Lei n.º 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, conforme seguem ipsis litteris o caput de diversos artigos:
Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos
administradores, exercidos nos limites de seus
poderes definidos no ato constitutivo.
[...]
Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém
recebe de outrem poderes para, em seu nome,
praticar atos ou administrar interesses. A
procuração é o instrumento do mandato.
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[...]
Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para
dar procuração mediante instrumento particular,
que valerá desde que tenha a assinatura do
outorgante.
[...]
Art. 1.060. A sociedade limitada é administrada por
uma ou mais pessoas designadas no contrato social
ou em ato separado.
[...]
Art. 1.064. O uso da firma ou denominação social é
privativo dos administradores que tenham os
necessários poderes.
(grifo nosso)

3.5. Por tratar-se de Recurso Administrativo com ausência de legitimidade do signatário
do documento impetrado perante à Administração Municipal de Coribe, a peça recursal
trata-se de um documento defeituoso, incompleto, e que não possui o condão de produzir
qualquer efeito jurídico desejado pela empresa recorrente no âmbito do processo licitatório
Pregão Presencial n.º 035/2022.

4. DA CONCLUSÃO
4.1. Mediante os fatos e nos termos da Lei n.º 10.520/2002 e nas cláusulas do instrumento
convocatório e em estrita observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao
instrumento convocatório, NÃO CONHEÇO do recurso apresentado pela empresa Ruhedy
Ramos Costa ME, com sede na Rua Lomanto Junior, 70, Centro, Correntina, Bahia, inscrita
no CNPJ n.° 11.404.208/0001-92, tendo em vista a decadência do direito de recurso e
ausência de documentos que demonstrasse a legitimidade do signatário o que determina a
perca da eficácia.

Coribe, Bahia, 23 de novembro de 2022.

Gesandro Soares de Carvalho
Pregoeiro
Edvânio Silva de Sá
Equipe de Apoio

Diego Rodrigues de Souza Silva
Equipe de Apoio
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