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DECISÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017 

MODALIDADE: PREGÃO Nº 002/2017 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO LABORATORIAL EM 
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPALOGIA. 

 

INTERESSADO/RECORRENTE: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E CITOPATOLÓGICAS DE BARBACENA LTDA. 
REFERÊNCIA: APRECIAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
 
A empresa LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS E CITOPATOLÓGICAS DE BARBACENA LTDA., ora denominada Recorrente, 
por intermédio de sua representante legal, inconformada com a r. decisão desta Pregoeira que a inabilitou para o certame, conforme 
consignado na Ata de Sessão Pública Presencial do Pregão 002/2017 (fls. 128 à 130), apresentou o recurso administrativo de fls.138 e 
139, requerendo a reforma da decisão de inabilitação, para que, acolhidos seus argumentos, seja promovida sua habilitação para a 
apresentação de proposta. 
 
Antes de tudo, vale transcrevermos os dispostos nos incisos XVIII e XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02: 
 

 “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 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar contrarrazões 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; 
 
(...).” 

 
Também, importante destacarmos alguns dos itens dispostos no Edital 003/2017, o qual rege o presente certame: 
 

“11.18 - Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das 
licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da 
documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.” 
 
“13.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira proclamará a vencedora, proporcionando, a 
seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, sob 
pena de decadência do direito por parte da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese das razões de recurso 
apresentadas, bem como o registro de que todas as demais Licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se 
sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, 
a todos, vista imediata do processo, em secretaria.” 
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“14.1 - Tendo a licitante manifestado, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão pública do Pregão, terá ela o prazo 
de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.” 
 
“14.3 - A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos 
recursos.” 
 
“14.5 - O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias úteis.” 
 
“14.6 - A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 14.1, importará a decadência do direito de recurso, 
culminando com a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora.” 
 
 

Compulsado os autos, especificamente a Ata de Sessão Pública Presencial de 19 de maio de 2017 (fls. 128 à 130), verifica-se que, 
encerrou-se a sessão sem que, nem a Recorrente, ou qualquer outra participante do certame, manifestasse seu intenção de recorrer, de 
forma imediata e motivada, conforme imperativo do artigo 4º, incisos XVIII e XX da Lei Federal nº. 10.520/02, e do Item de número 13.3 
do Edital 003/2017. 
  
Assim, embora a Recorrente afirme em suas razões estar manejando o presente recurso “tempestivamente, com fulcro na alínea “a”, do 
inciso I, do art. 109 da Lei 8.666/93, edital e conforme pretensão demonstrada na sala de pregão”, verifica-se, primeiro que, nos termos 
do artigo 9º da Lei 10.520/02, as disposições contidas na Lei 8.666/93 aplicam-se apenas de forma subsidiária às licitações na 
modalidade Pregão, logo, no presente caso, havendo que ser observados os prazos e procedimentos previstos na Lei 10.520/02 e não 
da Lei 8.666/93, e ainda que, embora a Recorrente afirme haver manifestado sua intenção de recorrer na sessão de Pregão, tal fato não 
se observa da Ata de Sessão Pública Presencial de 19 de maio de 2017 (fls. 128 à 130), a qual, inclusive encontra-se assinada pelo 
representante da Recorrente, tendo assim se operado preclusão temporal e consumativa, e consequente decadência, em relação a 
pretensão e ao direito da Recorrente de promover à revisão da decisão que a inabilitou para o certame. 
 
Ao Pregoeiro incumbirá proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, verificando a presença dos pressupostos recursais. Nesta 
seara é oportuna a jurisprudência do TCU, conforme a seguir: 
 

“Isto posto, tem-se, portanto, que o juízo de admissibilidade da intenção de recorrer, na modalidade de pregão – tanto 
eletrônico como presencial – levado a efeito pelo Pregoeiro, deve limitar à analise acerca da presença dos pressupostos 
recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação).” (TCU Acórdão 339/2010 – Plenário, 
disponível em http://pt.scribd.com/doc/74494983/TCU-ACORDAO). 

 
 
Posto isto, e consubstanciado que uma decisão em contrário irá ferir os princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento 
convocatório e julgamento objetivo, e calçado nos fatos e fundamentos acima especificados, esta Pregoeira, entende que o Recurso 
Administrativo apresentado pelo LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E CITOPATOLÓGICAS DE BARBACENA LTDA, as fls. 138 
e 139, NÃO DEVA SER CONHECIDO, vez que ausentes os pressupostos de admissibilidade indicados no artigo 4º, inciso XVIII da Lei 
Federal nº. 10.520/02 e no Item de número 13.3 do Edital 003/2017, além de, nos termos do inciso XX, do artigo 4º da Lei 10.520/02, 
haver se operado a decadência do direito da Recorrente ao presente Recurso, restando assim prejudicada sua análise de mérito. 
 
A decisão de inabilitação do LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS E CITOPATOLÓGICAS LTDA, e declaração do LABORATÓRIO 
TAFURI DE PATOLOGIA LTDA. - EPP como vencedor do certame, devem ser mantidos pelos seus próprios fundamentos. 
 
Desta forma, em atendimento à legislação pertinente, submetemos à apreciação da autoridade superior a presente manifestação, que 
propõem a manutenção da decisão desta Pregoeira, sugerindo o não conhecimento da manifestação de Recurso interposta. 
 
Carandaí/MG, 30 de maio de 2017. 
 
 

Tailinier Maria Mística Pereira 
Pregoeira 


