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SIRLEY NOVAES BARRETO

M.D. Prefeito do Município de Morpará - BA

ASSUNTO: DECISÃO DE RECURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°

027/2019 — TOMADA DE PREÇOS N.° 002/2019 - contratação de empresa
especializada para executar a OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE MORPARÁ - BA, objeto do convênio
867579/2018 e contrato de repasse n° 1054004-91/2018/MCIDADES/CAIXA, na
sede do Município de Morpará - BA.

Trata-se de encaminhamento de Recurso Administrativo impetrado
pela licitante PEROLI ENGENHARIA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o n.°

17.275.476/0001-38 em face da decisão lavrada na ata de sessão pública da
Tomada de Preços n.° 002/2019, realizada em 13/03/2019, que inabilitou a empresa
ora Recorrente.

Ressalta-se que compareceram para o certame, as empresas J.C.
MUNIZ CONSTRUTORA LTDA; e; PEROLI ENGENHARIA EIRELI EPP.

É oportuno e necessário frisar que, nos processos licitatórios de
qualquer espécie, antes da adjudicação do objeto do certame ou da homologação,
os concorrentes têm expectativa de direito á definição do resultado a cargo da

Administração. No entanto, não há direito de qualquer natureza a ser assegurado
aos concorrentes, não sendo possível se falar em direito adquirido.

No caso em tela, pode-se claramente verificar, pelos documentos
acostados aos autos, que o procedimento licitatório em questão, ainda encontra-se
em curso, havendo mera expectativa de direito.

Em preliminar, conforme reza a alínea "a", inciso I, art. 109, da Lei

Federal 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública, cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato
ou da lavratura ata, nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante. Desta
forma, considerando que a sessão para recebimento das propostas se deu em
13/03/2019, as razões do recurso ora apresentado pela Licitante PEROLI

ENGENHARIA EIRELI EPP é intempestiva, visto que a mesma não apresentou
formalmente as sua razões recursais até a data do dia 20/03/2019 conforme prazo
estabelecido pelo art. 109 da lei Federal 8.666/93, tendo apenas enviado-o via email no dia 20/03/2019 às 17hs:10min o que é vetado pelo próprio edital do certame

