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À 

JDK CAMPELO COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO, TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA - ME, 

Rua Aroeira, nº 5047, Cohab 

Porto Velho/RO 

 

 

ASSUNTO: APRECIAÇÃO DO RECURSO PELA AUTORIDADE 

COMPETENTE 
 

 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 006/2015/CPP/ALE/RO 
INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 
PROCESSO Nº: 7227/2015/ALE/RO 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material de copa e 

cozinha. 

 
 

 

Recebo o presente recurso, visto que interposto tempestivamente, razão pela qual 
passo a decidir de acordo com o relatório do Julgamento do Recurso emitido pelo 
Pregoeiro, onde a empresa JDK CAMPELO COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO, 

TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA - ME, em suma protesta contra a sua 
desclassificação, visto que acredita ter sido desclassificada injustificadamente durante a 

análise da proposta do referido pregão, logo, requer a sua reclassificação no referido 
pregão. 
 
Assim, ao analisar o recurso em tela, nota-se de pronto que a empresa Recorrente 
deixou de atender os requisitos mínimos relacionados no Edital e seus anexos. Não 
foi demonstrada a ilegalidade no ato administrativo que desclassificou recorrente do 
referido pregão. 
 
Aplicou-se no certame, dentro dos preceitos legais, entre eles o da razoabilidade, o 
Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
 

DA DECISÃO:  

 

Julgo improcedente o recurso interposto pela Empresa JDK CAMPELO COMÉRCIO, 

DISTRIBUIÇÃO, TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA - ME, acolho a decisão do 

Pregoeiro de manter sua decisão proferida na Sessão de julgamento do dia 

12/08/2015. 

 

Fundamento minha decisão no principio constitucional contido no art. 41, “caput”, 

vinculação as condições do edital, bem como aos princípios norteadores da atividade 

administrativa, tais como a legalidade, a moralidade, a isonomia e, ainda, com base 

no disposto no Art. 8º, inciso IV, do Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/05.  
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Ademais, o Pregoeiro no julgamento das propostas levou em consideração os 

critérios objetivos definidos no edital, os quais não contrariaram as normas e 

princípios estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Isto posto, retornem os autos à Superintendência de Compras e Licitações – 

SCL, para conhecimento da decisão proferida e demais providências quanto ao 

prosseguimento do certame.  Publique-se. 

 

Porto Velho-RO, 18 de agosto de 2015. 

 

 

 

 

 

Arildo Lopes da Silva 
Secretário Geral 

 


