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PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 78/2021
PROCESSO N° 04624/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM
REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA
ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO CEARÁ, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER
PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E
QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS EXIGÊNCIAS
DO EDITAL.
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por meio de seu Pregoeiro, Ato da
Presidência nº 090/2021, publicado no Diário Oficial do Estado do dia 05 de maio de
2021, no uso de suas atribuições e em consonância com a Lei nº 8.666/93, bem como
respeito aos Princípios Licitatórios, torna público o que segue:
Em razão de questionamentos formulados na Terceira Sessão do Edital de
Licitação nº 78/2021 – Pregão Presencial, realizada no dia 22 de setembro de 2021, às
10h:00min, no Auditório Murilo Aguiar (Anexo I deste Poder Legislativo), julgo o que
segue:
Questionamento 01 - “A empresa UNIKA questionou se pode haver manifestação
de recurso por e-mail.”
Resposta: Não. A intenção/manifestação de recurso deverá ser realizada na
Sessão, de forma presencial e verbal, conforme ensinamento a seguir:
7802 – Contratação pública – Pregão – Licitação – Pregão presencial –
Recurso – Momento de interposição – Manifestação da intenção de recorrer
– Apresentação das razões de recurso – Distinção necessária – Renato
Geraldo Mendes
O recurso não é interposto na própria sessão, mas no prazo de três dias. Também
entendemos que o recurso não é verbal, mas sim escrito. Essas afirmações, no
nosso modo de ver, podem ser extraídas diretamente do enunciado do inc. XVIII
do art. 4º da Lei nº 10.520/02. No entanto, o momento para a interposição do
recurso e, por via de consequência, a forma a ser adotada para a interposição são
duas condições que suscitam dúvidas e divergências doutrinárias e
jurisprudenciais. Para nós, uma coisa é a intenção de recorrer; outra é a
interposição do recurso propriamente dito. A intenção de recorrer deve ser
manifestada na sessão e de forma verbal; o recurso deve ser interposto no
prazo de três dias e de forma escrita. Quando o enunciado do inc. XVIII do art.
4º da Lei nº 10.520/02 exige manifestação imediata e motivada, ele se refere
à intenção de recorrer, e não ao recurso propriamente dito. São duas realidades
interligadas, mas distintas. Essa posição foi por nós registrada na Revista Zênite
de Licitações e Contratos – ILC, Curitiba: Zênite, n. 94, p. 1020, dez. 2001, seção
Doutrina/Parecer/Comentários, quando tratamos do tema recurso no pregão.
(Grifo Nosso)
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Ademais, ressaltamos que o Item 16.1 do Instrumento Convocatório dispõe da seguinte
forma sobre a intenção de interpor recurso:
16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
16.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente, a intenção de interpor recurso com registro em Ata da síntese dos
respectivos fundamentos, desde que munido de procuração com poderes
específicos para tal, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para
apresentação das razões por escrito, devidamente protocolizadas na Comissão
Permanente de Licitação [...].

Questionamento 02 – “A empresa RAMAC questionou se há possibilidade de aceitar
outro procurador na próxima Sessão.”
Resposta: Sim, desde que cumpra os requisitos do Edital de Licitação nº 78/2021 –
Pregão Presencial e da legislação pertinente.

Outras informações poderão ser obtidas por e-mail: licita@al.ce.gov.br e pelo
telefone (85) 3277.2956 / 2726.

Fortaleza/CE, 24 de setembro de 2021.
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