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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 150/2021/DL/PMD. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS, 

COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E 

PREVENTIVA E SERVIÇOS EVENTUAIS DE MELHORIAS E INSTALAÇÕES DE 

PEQUENA MONTA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL, 

INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA E 

EQUIPAMENTOS.  

         

 

1. SÍNTESE DO RELATÓRIO 

 

Trata-se de Representação interposta pela empresa TRAJETO ENGENHARIA E 

COMÉRCIO EIRELI, em face da sua desclassificação do Pregão Eletrônico nº 20/2021, Processo 

Administrativo nº 150/2021/DL/PMD, declarada na sessão  pública realizada em 6/10/2021 e 

oriunda do entendimento proferido na manifestação da Comissão Técnica Especial da Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos desta Prefeitura (SEMSUR).  

 

O Pregão Eletrônico em tela possui como objeto a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de iluminação pública no Município de Dourados/MS, 

compreendendo a execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva e serviços eventuais de 

melhorias e instalações de pequena monta do sistema de iluminação pública e ornamental, incluindo 

a utilização de veículos, materiais, mão de obra e equipamentos.  

 

Durante a sessão pública do certame ocorrida em 27/9/2021, após a desclassificação 

das primeiras colocadas, a empresa TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI foi 

convocada
1
 para encaminhar a proposta corrigida e as planilhas no prazo máximo de 7 (sete) horas.  

 

                                                           
1
 Fl. 1.770 do Processo Licitatório.  
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Após o encaminhamento tempestivo pela empresa, a documentação foi enviada à 

Comissão Técnica Especial da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para a análise. O referido 

grupo técnico solicitou a realização de diligências para comprovação e esclarecimentos acerca dos 

valores e quantitativos apresentados, bem como que a empresa comprovasse a exequibilidade da 

proposta oferecida.  

 

Ato contínuo, a empresa encaminhou a documentação solicitada, que foi 

devidamente enviada à Comissão Técnica da SEMSUR para a análise. Em sua avaliação, a Comissão 

manifestou-se pela indeferimento da proposta apresentada pela empresa, conforme razões técnicas 

relatadas nos autos nas fls. 1.335/1.339. 

 

Em razão disso, durante a sessão pública realizada em 6/10/2021 a proposta da 

empresa Trajeto Engenharia e Comércio EIRELI foi desclassificada do certame.  

 

Durante a sessão pública ocorrida em 29/10/2021, após a declaração da nova 

empresa habilitada, foi concedido o prazo de 30 (trinta) minutos para que qualquer licitante 

interessada apresentasse a intenção em recorrer, momento no qual foram registradas as intenções de 

recursos somente das empresas GTX Construtora e Serviços LTDA ME e LASER Iluminação 

EIRELI EPP.  

 

Contudo, em 9/11/2021 a empresa TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO 

EIRELI interpôs uma Representação endereçada à Comissão Permanente de Licitação em face da 

decisão que a desclassificou do certame. 

 

É o relato necessário.  

 

2. DA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA  

 

Conforme mencionado, em 9/11/2021 a empresa TRAJETO ENGENHARIA E 

COMÉRCIO EIRELI ofereceu Representação em face da sua desclassificação, fundamentando sua 

petição no art. 109, II, da Lei nº 8.666/1993, que assim dispõe: 

 

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 

cabem: 
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(...) II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da 

decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não 

caiba recurso hierárquico; (Destaquei) 

 

Ocorre que o certame em tela foi realizado sob a modalidade de Pregão Eletrônico, 

portanto aplica-se ao certame as disposições da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto Federal nº 

10.024/2019, conforme consta no preâmbulo do edital do certame, sendo que a Lei nº. 8.666/1993 

somente poderia ser aplicada subsidiariamente em situações omissas pela Lei do Pregão e pelo 

Decreto regulamentador em destaque.  

 

Nesse sentido, a Lei nº 10.520/2002 trata integral e especificadamente acerca da 

interposição de recursos pelas licitantes interessadas, como se vê: 

 

Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 

interessados e observará as seguintes regras: 

(....)  

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

(...)  

XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará 

a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação 

pelo pregoeiro ao vencedor. (Destaquei) 

 

De acordo com a interpretação literal do dispositivo acima citado, após a declaração 

da vencedora, qualquer licitante interessada poderá manifestar, imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, sendo-lhe concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as razões do recurso. 

 

Já o Decreto Federal nº 10.024/2019 assim dispõe:  

 

Art. 44.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o 

prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo 

próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
§ 1º  As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas 

no prazo de três dias. 
(...) 

§ 3º  A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante 

quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, 

importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a 

adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. (Destaquei) 
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Do mesmo modo, o edital do certame assim prevê: 

 

9.1 Após a aceitação das propostas, o(a) pregoeiro(a) realizará habilitação 

das licitantes declarando a(s) vencedora(s), após, será concedido o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema.  

(...) 

 

9.2.2 Admitido o recurso, a recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

 

9.10. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à 

intenção de recorrer, nos termos do caput do art. 44 do Decreto nº 

10.024/19, importará na decadência desse direito e o(a) pregoeiro(a) 

autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora (§ 3° do art. 

44 do Decreto nº 10.024/19). (Destaquei) 

 

Desta feita, em fiel observância à legislação aplicável e ao princípio da vinculação 

do instrumento convocatório, após a declaração da vencedora foi concedido o prazo para que as 

interessadas manifestassem seu interesse em recorrer, sendo que somente as empresas GTX 

Construtora e Serviços LTDA-ME e LASER Iluminação EIRELI EPP manifestaram suas intenções, 

conforme comprova a Ata da Sessão Pública acostada aos autos nas fls. 1.777. 

 

Portanto, verifica-se que a empresa Representante não apresentou manifestação de 

recorrer no prazo legal, razão pela qual houve a decadência do direito à interposição de recurso pela 

empresa Trajeto Engenharia e Comércio EIRELLI. 

 

Além disso, em que pese a Representante ter fundamentado seu prazo recursal de 5 

(cinco) dias úteis no art. 109, II, da Lei nº 8.666/1993, esse dispositivo legal não se aplica ao caso em 

tela, uma vez que, em se tratando de debate acerca da desclassificação de sua proposta em pregão, o 

prazo aplicável é o disposto no artigo 4º, XVIII,  da Lei nº 10.520/2002; no art. 44, §1°, do Decreto 

nº 10.024/2019 e no item 9.2.2 do edital, qual seja 3 (três) dias.  

 

Assim, considerando que o prazo de abertura para apresentação de  recurso ocorreu 

em 29/10/2021, na data da sessão pública, o prazo final de interposição das razões recursais para as 

empresas que manifestaram seu interesse em recorrer finalizou em 4/11/2021.  
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Portanto, ainda que a empresa Representante tivesse manifestado seu interesse em 

recorrer em tempo hábil, a Representação foi oferecida somente em 9/11/2021, ou seja, 4 (quatro) 

dias depois do prazo legal estabelecido. Dessa forma, a Representação é intempestiva.  

 

Ademais, cumpre mencionar o manejo da peça processual de Representação, 

prevista no art. 109, II, da Lei nº 8.666/1993, somente encontra fundamento em decisões que não 

caiba recurso hierárquico, o que não é o caso em questão, uma vez que o próprio art. 109, I, do 

Estatuto Licitatório
2
 destaca que dos julgamentos de propostas caberá Recurso Administrativo.  

 

Sendo assim, conforme razões explicitadas, entendo que a ausência de manifestação 

imediata de interesse em recorrer pela Representante acarretou a decadência do seu direito de 

apresentação de Recurso Administrativo. Além disso, ainda que tivesse sido realizado o ato de 

manifestação, a peça processual apresentada seria intempestiva, razão pela qual não conheço a 

presente Representação e deixo de analisar seu mérito.  

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, com fundamento nas razões explicitadas e no art.4º, XX, da Lei nº 

10.520/2002; no art. 44, §3°, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 9.10 do edital, NEGO 

CONHECIMENTO à Representação oferecida pela empresa TRAJETO ENGENHARIA E 

COMÉRCIO EIRELI e  mantendo a decisão exarada na sessão.       

 

Encaminho o presente, ao Senhor Secretário de Administração (Autoridade 

Competente) para análise, ciência dos termos dessa decisão e posterior deliberação. 

                   

Dourados/MS, 12 de novembro de 2021. 

 

 

Laryssa de Vito Rosa 

Pregoeira 

                                                           
2
 Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

(...) b) julgamento das propostas; 
 


