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ILUSTRISSTMO SENHOR PREGOEIRO OFlCIAL DO l\fUNJCIPIO
DE SANTANA DO CARIRI, EST ADO DO CEA.RA

PREGAO EL"ETR{)NJCO

n° 19.0l.2022.01

OBJETO: Contratacao de. empresa para prestacao de services de transportc
cscolar, objetivando
atcnder as necessidades de locomocao dos alunos
matriculados nas Escolas Publicas de Ensino do Municipio de Santa do Cariri,

CE.

JOSE VAGNER MATOS DA SILVA EPP, pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob n? 14.650.787/0001-41. com sede nu
Rua Pocta Maranhao. n° 22, Centro de Santana do Cariri, CE, CLP: 63.190000. comparccc
Vossa Senhoria, tempcstiva e respeitosamentc, por mcio de
advogado legalmcnte habilitado, conforrne instrumento de mandato anexo, corn
enderecos fisico c clctronico declinados
rodape, a fim de ofcrtar RAZOES

a

a

RECURSAJS, com o intuito de que haja reforrnulacao do julgamento calcado

na desclassificacao da sua proposta consol idada. com supedanco no Art. 4 °.
XTII da Lci n? I 0.520/02 c/c Art. 44, § 2° do Decrcto n" I 0.024/20 t9 c/c item
n" 1 l .2.2 do Instrumento Convocatorio , conforrne razces de fato e de direito a

seguir aduzidas
A<lvogado: Dr. J oao Bosco Rangel Junior.
OAB-CE n" 29.593
End. Rua. Cel. Xavier, n" 160, Centro, Aurora, CE.
E-:\fail: boscojuniorady@hotmail.com. Fone: (88)96701642
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1 - DO OBJ.ETO DO RECURSO

A. ernprcsa

rccorrente,

tcndo ofertado

proposta

mais

vantajosa

ao

Interesse Publico Municipal, menor pre~o para o Lote 11° 01 do certame cm tela,
teve a sua proposta consolidada desclassificada indevidarnente. sob o
argurncnto de que o scu cnvio para a plataforma elctronica ocorreu de forma
iutempestiva,
supostarnente
contrariando norrnas postas no instrurnemo
convocatorio.
No entanto, a dccisao proferida pclo scnhor prcgociro oficial sc mostra,
data venia, desproporcional e injusta. nao condizente com os principios da
legalidade e boa-fe objetiva, de maneira que a reformulacao do julgamcnto e

medida que se impoe, desconstituindo-se, de ricochete, o status de arrematante
ora conferido a empresaALFA LOCA(XJES DE VEiCULOS £/REL/, conforrne
.J

argumeutos de Iato e de direito a seguir delineados.

2 - DOS 1\10TIVOS PARA O PROVJMENTO DO RECURSO

O ato administrative decisorio externado pelo senhor Pregoeiro Oficial
Iunda-sc na scguintc motivacao:

Desclassiticamos a cmpresa .JOSE VAONER DA SII,V J\.
CNPJ 14.650.787/0001-41.
pelo descumprimento dos
seguintes itens do Edita]: 8.3- J\ Planilha de Custos e
Formacao de Precos (proposta consolidada)
nae foi
encarninhada via sistema e nem por e-mail (conlorrne
solicitado pelo pregoeiro apos fase final de lances).

Todavia, nao houvc descurnprimento

ao item cditalesco mencionado

decisum.
Advogado: Dr. J oao Bosco Rangel Junior.
OAB-CE n° 29 .593
End. Rua. Cel. Xavier, n° 160, Centro, Aurora, CE.
E-Mail: boscojunioraclv<@hotmail.com. Pone: (88)96701642
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(:: que, o item n° 8.3 do Edita! exigiu do liciiante o encaminharncruo da

proposta consolidada no prazo de 04 (quatro) horas. contado da solicitacao do
Pregociro.

No entanto, a solicitacao para a aprcsentacao da proposta consolidada Ioi
disponibilizada junto a plataforrna eletronica pclo scnhor pregoeiro as 14: 19: 1(1

do dia 08/0212022. e, logo apos, as 14:25:48, decorridos pouco mais de 0()
(scis) minutes, a propria autoridade prncessante determinou a suspensao
da sessao, indicando. de maneira expressa. a sua retomada para o din
1 J/02/2022, as 14:00 Heras.
Ora, uma vez detenninada a suspensao da sessao igualmcnte se suspendc
o curso dos prazos processuais, restituindo-sc, ap6s findo o periodo suspensive.
pra7.o em tempo igual ao quc faltava.
O regrarnento legal da suspensao dos prazos processuais durantc o
intcrrcgno suspensive encontra-se previsto na Lei n° 13 .105/20 15 ( codigo de
processo civil), dispositivo aplicado subsidiariamente, senao vejamos:

Art. 22 J. Suspende-se o curso do prazo por obstacu lo
criado em dctrimento da parte ou ocorrendo qualqucr das
hipotcscs do art. 313.
por tempo igual
complementa£aO.

devendo o prazo scr restituido
ao gue faltava parn sua

Paragrafo unico. Suspendcm-sc

os prazos durantc

a

execucao de programa instituido pelo Podcr Judiciario

para

promovcr

a autocomposicao.

incumbindo

nos

tribunals especificar. com antecedcncia, a duracao dos
trabalhos.
Art. 3 J 4. Dm·ante a suspensao e vedado putic:n
ato processual, podendo o juiz. todaviu.
determinar a rcalizacao de ates urgcntes a Iim de cvitar
dano irrcparavcl, salvo no caso de arguicao de
impedimenta e de suspeicao.

qualquer

Advogado: Dr. Joao Bosco Rangel Junior.
OAB-CE n" 29.593
End. Rua. Cel. Xavier, n° 160, Centro, Aurora, CE.
E-Mail: poscojuni9radv({i.hotmail.com. Fone: (88)96701642
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Por ex pres so i mpcrati vo legal. portanto, durante o peri odo de suspensao
proccssual nao se pode exigir a pratica de nenhum ato processual a cargo
do licitantc,
sobretudo
quando a conscquencia
legal
de eventual
descurnprimcnto importe em perca da prctensao de um direito subjetivo ou na
dccadencia de um direito potestativo.
No case em tela, a exigencia
do encaminharnento da proposta
consolidada durante o pcriodo de suspcnsao da sessao, como posto na decisao
desclassificatoria. trouxe consigo a conscquencia legal de desclassificacao da
proposta apresentada pela recorrente e, de corolario, a pcrca do dircito de

contratar com o Poder Publico Municipal, o quc se mostra inaceitavcl.
A legislacao processual autoriza a realizacao de atos proccssuais durantc

o periodo de suspensao desde que a sua concrctudc decorra de ato de mcra
liberalidade do sujcito ativo da rclacao processual (responsavel pela pratica do
ato), ou, por determinacao da autoridade processantc, medianre motivaciio
especifica, exigindo-sc, nesta ultima hipotese. a convergencia de requisites
inafastaveis e cumulativos, a saber: expressa deierminacao apos declarada a

suspensao do processo e quc o ato seja de natureza urgentc, com o fito de evitar
dano irreparavel.
No caso em baila nenhum dos reqursitos foram obscrvados: a uma.
porque o senhor Pregoeiro Oficial. apos dcclarar a suspensao da sessao. nao
consignou, cm memento algum, que o ato deveria ocorrer mesmo durante o
periodo de suspensao; a duas, porque incxistente a naturcza urgcntc do ato.
Quante a ausencia do rcquisito urgencia, basta dizer que. ainda que
encaminhada a proposta consolidada no prazo de 04 horas apos soliciiacao. a
sua analise apenas ocorreria quando retomada a sessao, 14:00hs do dia
11/02/2022, haja vista que a sessao Ioi suspense em pouco mais de 06 minutes
apos solicitado o encaminhamento.
Noutras palavras, ainda que o ato processual tivcsse sido praticado no
prazo de 04 horas, contado da solicitacao, a scssao ja cstaria suspcnsa c
nenhuma
analise
sobre o documento haveria,
dai afastando-sc.
inequivocamcnte. o requisite da urgencia.
A.dvogado: Dr. Joao Bosco Rangel Junior.
OAB-CE n" 29.593
End. Rua. Cel. Xavier, n'' 160, Centro, Aurora, CE.
E-Mail: boscoj"tmioradv(a)hotmail.com. Fone: (88)96701642
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Em epitome.

ausente

dccisao

cspccifica

apos dcclarada

suspcnsa

a

sessao. hem como ausentc urgencia quanto {1 realizacao do ato processual. a
recorrente deteria. apos rctomada da scssao. ccrca ck 03Hs:50Min
para
encaminhar a sua proposta consolidada, contudo, demonstrando o seu plcno
interesse e observancia as norrnas do Edital, praticou o ato ja as 09:45Hs do di;i
11/02/2022,

cumprido assim com o seu dever legal.

Consigne-sc,
des de ja, que a realizacao do ato processua l antes de
iniciado o termo ad quo nao ob ta ao rcconhecimento da sua tempestividadc,
nao havendo no que se falar cm preclusao, nos tcrrnos do art. 218.
4,: do
CPC/2015:

s

Art. :218. Os aios proccssuais serao realizados nos prazos
prescriios em lei.

§ 4° Sera considerado tempestivo o ato praticado antes
do tcrmo inicial do prazo.

a

De rnais a mais, curial tencionar que as normas atinerues
suspensao du
fruicao dos prazos processuais durante o periodo de suspensao do processo.
como previstas no CPC/2015: devem ser aplicadas ao presente processo

licitatorio por forca de aplicacao subsidiaria,
A despeito de haver regramento proprio em se traiando de modalidade

licitatoria pregao, Lei 11° 10.520/2002, o art. 9° do referido diploma legal prcvc
a aplicacao subsidiaria da Lei Geral de Licitacoes e Contratos. Lei n" 8.666/93.
sendo a esta, por sua vez. aplicavel subsidiariamente o CPC/2015, conforrnc
mt. 15 deste ultimo diploma legal:

Art. 15. Na auscncia de normas que regulern processes
clcitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposicoes
deste C6digo lhes serao aplicadas supletiva e

subsidiariamentc.

Advogado: Dr. Joao Bosco Rangel Junior.
OAB-CE n" 29.593
End. Rua. CcJ. Xavier, n" 160, Centro, Aurora, C.E.
E-Mail: boscojt,mi m1$Jv@hptmail.com. Pone: (88)96i01642
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Por outro lade. o Edita! do certarne em tcla, hem assim o Dccrcto n"
10.024/2019, o qual trata cspccificamentc do pregao clctronico. nao regularn
de modo diverse a matcria, logo, nao se pode conferir interpretncao outra.
senao. aqucla calcada pcla norma proccssual
geral. cujo substrate
principiologico reside no princlpio da boa-fe objetiva, hem corno na
premissa vetorial maior do processo llcttatorio, qual seja, propiciar a
classlficacao da proposta mais vantajosa ao interesse publico municipal.
Alias, a boa-fe objetiva c transparencia, principios nortoadorcs de todo c
qualquer processo, estarao sendo solapados caso nao haja rcfonnulacao do
julgamento cm rcprochc, sobretudo quando sc verifica que, apos declarada
suspense a sessao. nenhuma outra rnensagem foi cncaminhada
para a
plataforma eletronica. scnao aquela cujo conteudo anunciou a desclassificacao
da proposta da recorrente.

Registre-se.
por fim, quc licitantcs
outros adotaram a mcsma
interpretacao da cmprcsa recorrente, a exemplo da empress fONSECA
TRAKSPORTE E INCORPORA.(;OES LTDA, a qual, no mcsrno dia cm quc
publicado o comando de suspensao

da sessao, encaminhou mensagern

para a

platalorma questionando o senhor prcgoeiro acerca da nccessidadc de screm
suspenses os prazos previstos no Edita] ate que retornada a sessao. nao obrcndo.
no entanto, qualquer resposta,

3 - DOS P EDIDOS

ANTE O EXPOSTO, ncccssario o dever de correcao do ato decisorio
questionado,
pugnando-se a Vossa Scnhoria que sc condigne cm dar
provimento ao recurso administrativo, reformulando o julgamento para
declarar classificada
a proposta consolidada
de titularidade da empress
recorrentc, ante o seu carater tempestivo em virtude da determinacao de
suspcnsao da scssao. atribuindo-se a rccorrente, consequeniemente, o status
Ai.lvogado: Dr. Joiio Bosco Rangel Junior.
OAB-CE n" 29.593

End. Rua. Cel. Xavier, n" 160, Centro, Aurora, CE.
E-1\fail: boscujunioradv(a:.holmail.com. Fonc: (88)96701642
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j urldico de arrematante do Lote n° 01, Prcgao Elctronico n" J 9.01.2022.01.
ser mcdida de Justica,

Advoga<lo: Dr. Joao Bosco Rangel Junior.
OA.B-CE n° 29.593
End. Rua. Cel. Xavier, n° 160, Centro, Aurora, CE.
E-Mail: boscojunioradv(@hotmail.com. Forte: (88)%70l642
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