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ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 041/2014 

  

Aos onze dias do mês de dezembro de 2014, reuniram-se o Pregoeiro e os 

integrantes da Equipe Técnica de Apoio para análise das razões de recurso 

apresentadas, no âmbito do Pregão Presencial supramencionado, em 

26/11/2014, pelo Licitante BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS, em face das decisões proferidas na Sessão Pública do 

referido certame  em 21/11/2014, que declarou vencedora a empresa 

CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA, onde foi enviado o 

recurso à empresa  e ela não apresentou contra razões.  

    

I. HISTÓRICO  

Após a definição da modalidade Pregão, e da forma Presencial, foi divulgado 

o certame pelos meios de praxe e agendada a Sessão Pública Inaugural para 

o dia 21/11/2014 às 08h30, no Prédio da Prefeitura Municipal de Luminárias. 

Na data designada, compareceram 04 (quatro) Licitantes para este item, 

tendo sido classificados 03 (três) empresas para a fase de lances. Finda a 

etapa de lances, sagrou-se como melhor proposta a ofertada pelo licitante 

CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA. 

Em 26/11/2014, a empresa BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS ,impetrou protocolizou recurso administrativo contra a decisão 

da administração que julgou vencedora do ítem 6 do edital a empresa 

CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA., aduzindo em suas 
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razões, em suma: “(...) que a empresa CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA 

TRANSPORTES LTDA.apresentou em sua proposta técnica uma configuração 

totalmente desconforme com o que se fabrica na RANDON S.A. IMPLEMENTOS 

E PARTICIPAÇÕES. (...) Que fizeram uma edrúxula modificação no panfleto 

técnico de apresentação.(...) Conforme dispõe o anexo IV do instrumento 

convocatório, a máquina deverá apresentar no mínimo 4,4 cilindradas. (...) No 

entanto, a configuração apresentada pela empresa em seu panfleto é 

incompatível com as especificações da máquina fabricada pela RANDON 

S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES., que é de 4,3 cilindrada.” 

Em consulta ao engenheiro, levantamos que O termo “cilindrada” vem 

de cilindro e é originalmente conhecido como o volume de deslocamento do 

motor, isto é, a capacidade em volume da câmara de um pistão, também 

definida como o volume deslocado pelo pistão do ponto morto superior (PMS) 

até o ponto morto inferior (PMI) multiplicado pelo número de cilindros do 

motor. 

As cilindradas de um motor são calculadas de acordo com o diâmetro 

e o curso de um pistão, sempre dados em milímetros (mm). Utilizamos a 

seguinte expressão matemática na determinação da cilindrada de um motor 

a explosão: 

 

Onde: 

 

 

 

 

No caso apresentado do retroescavadeira da RANDON Veículos RD406, se 

calcularmos as cilindradas do motor em questão, com os dados apresentados 

será o seguinte: 

Diâmetro do cilindro: 103 mm 

Curso do pistão: 129 mm 

Número de Cilindros: 4 em linha 
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Não atingindo o volume solicitado em edital de 4,4L de cilindradas. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, embora tenhamos conhecido do recurso, negamos-lhe 

provimento, pois temos que o folder apresentado pelo licitante pode ter sido 

alterado e que nosso dever é primar pela mais ampla lisura, entendemos 

inclusive que cópia do processo deve ser remetida ao jurídico, para uma 

possivel denúncia ao Ministério Publico. Diante disso, o objeto da licitação 

deve ser adjudicado à BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS. 

 

 

Luminárias, em 11 de dezembro de 2014. 

 

 

Tiago de Souza silva 

Pregoeiro Municipal 

 

Membros: 

 

 

 


