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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
RESPOSTA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DESCISÃ O DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009 , PROCESSO Nº 
23142.000070/2009, PELA SOCIEDADE PROLIN LTDA – ME.  
 
 
Prezados Senhores; 
 
A Comissão Especial de Licitação constituída pela Portaria DG nº 503 de 14 de abril de 2009, 
recebeu tempestivamente o Recurso Administrativo impetrado pela sociedade PROLIN LTDA – 
ME, com relação à proposta da sociedade PONTONET Comércio e Serviços de Informática e 
Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda , considerada vencedora do certame licitatória. 
 
A analise foi feita à LUZ DA VERDADE DA LEI DE LICITAÇÃO  e do Edital da Tomada de Preço 
nº 01/2009, tanto que, esta Comissão Permanente de Licitação proclamou a sociedade acima 
mencionada, por ter apresentado proposta de preço de acordo com o exigido no Edital e com 
menor preço dentro do limite estimado pelo IF BAHIA para tal contratação. 
 
Continuando nossa analise informamos que a sociedade PONTONET Comércio e Serviços de 
Informática e Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda , logo após constar na Ata do dia 
07.08.2009, o questionamento da sociedade SERVIR Comércio e Serviços de Informática 
Ltda , encaminhou a esta Comissão Permanente de Licitação documentação solicitada (Planilha 
de custo) apenas a título elucidativo para um melhor julgamento da sua proposta de preço. 
 
Por tanto, antes mesmo do encaminhamento do aludido Recurso Administrativo, a informação 
esclarecedora, inclusive dentro do prazo de quarenta e oito horas, após a apresentação de sua 
proposta conforme estabelece a Clausula B.I do Edital. 
 
Em se tratando de documento apenas esclarecedor, visto que o valor da proposta original foi 
mantido, o Art. 43 – Inciso VI – § 3º da Lei 8.666/93, É facultada à Comissão ou superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveria 
constar originariamente da proposta. 
 
Visto o exposto esta Comissão Permanente de Licitação, decide indeferir o recurso administrativo 
interposto pela sociedade PROLIN LTDA – ME , mantendo o resultado. Essa é a nossa decisão. 
 
Salvador, 04 de setembro de 2009. 
 
 
Atenciosamente, 
 
A Comissão Permanente de Licitação 
 


