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JULGAMENTO DE RECURSO 

 

Processo nº 2019.1.1484.86.9 

Convite nº 01/2019 – Fechamento dos Fundos dos Auditórios 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, a empresa 

GRUPO POLY POSITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP interpôs 

recurso contra a inabilitação da mesma na sessão pública do dia 27/08/2019. 

Com relação ao referido recurso, temos a esclarecer o que segue: 

 

I – DAS PRELIMINARES  

O recurso foi interposto tempestivamente pela empresa GRUPO POLY 

POSITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, devidamente qualificada nos 

autos, em face do resultado da licitação em epígrafe, com fundamento na Lei nº 

8.666/93.  

a) Tempestividade: o presente recurso foi manifestado dentro do prazo previsto.   

b) Legitimidade: a empresa recorrente participou da licitação e o provimento do 

recurso significa a possibilidade de habilitar a empresa. Portanto, legítima se 

mostra sua pretensão.  

 

 

II - DAS FORMALIDADES LEGAIS  

Cumpridas as formalidades legais, registra-se que todos os demais licitantes 

foram cientificados da existência e trâmite do respectivo Recurso Administrativo 

interposto, conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de 

Licitação. 
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III – DAS RAZÕES DE RECURSO 

A Recorrente, inconformada com a sua inabilitação, alega os seguintes motivos 

resumidamente: 

 “A reabertura da Sessão Pública careceu de notificação através do envio 

de convocação ao e-mail cadastrado, item 8.6 do Edital, ocasionando a 

ausência do representante da empresa.”; 

 Entende que no site divulgado no edital houve “omissão da data de 

publicação do comunicado do agendamento da sessão”. 

Por fim, encerrando sua peça, requer revogação da decisão de inabilitar a 

empresa. 

 

IV – DAS CONTRARRAZÕES DE RECURSO 

Não houve contrarrazões. 

 

V – DA ANÁLISE 

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o procedimento licitatório, na modalidade 

Convite, rege-se pela Lei Federal nº 8.666/93. 

Isto posto, traz-se à análise, para maior elucidação dos fatos, as seguintes 

considerações, que refutam as argumentações elaboradas pela recorrente: 

A empresa ataca, de maneira infundada, a decisão da Comissão de Licitação de 

inabilitar a empresa GRUPO POLY POSITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

EPP. 

Esclarecemos que houve, sim, notificação através de e-mail enviado em 

23/08/2019, informando a data, horário e local da sessão pública de abertura dos 

envelopes de habilitação, conforme comprovado às fls. 161. Tal e-mail foi 

enviado para garcia@polyposition.com.br, o qual consta na proposta comercial 

da empresa às fls. 153. Ademais, publicamos o agendamento da sessão nos 

sites www.usp.br/licitacoes (que consta no Edital) e www.each.usp.br (site da 
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EACH/USP) no dia 23/08/2019 conforme fls. 162 e 163. Publicamos também no 

DOE do dia 24/08/2019. 

Dessa forma, fica claro que esta Comissão de Licitação deu a devida publicidade 

aos atos administrativos, não podendo ser responsabilizada por problemas 

eletrônicos e/ou organizacionais das licitantes. 

  

Por fim, ressaltamos que esta análise segue os Princípios da Administração 

Pública, principalmente no que se refere à Legalidade e Moralidade. 

 
 
VI – DA DECISÃO  
 

Diante de todo o exposto, e, em observância aos Princípios Basilares da 

Licitação, e à legislação de regência, INFORMA que em referência aos fatos 

apresentados e da análise realizada nas razões e tudo o mais que consta dos 

autos, opina à autoridade superior competente pela seguinte decisão: 

Preliminarmente, CONHECER do recurso formulado pela empresa GRUPO 

POLY POSITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, porém, no mérito, 

NEGAR PROVIMENTO em sua totalidade, vez que as argumentações 

apresentadas pela Recorrente não demonstraram fatos capazes de demover 

esta Comissão de Licitação da convicção do acerto da decisão em INABILITAR 

a empresa GRUPO POLY POSITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP. 

Desta feita, submeto o presente processo à autoridade superior para que profira 

decisão, salientando que esta é desvinculada deste parecer informativo. 

 

São Paulo, 9 de setembro de 2019. 

 

 

Leonardo Marras Xavier 

Presidente da Comissão de Licitação 


