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DECISÃO 

 
 
Processo Licitatório nº 068/2021 
Concorrência Pública/Técnica e Preço nº 003/2021 
 
 

1. DO RELATÓRIO 
 

Trata-se de análise de recurso administrativo e contrarrazões ao citado recurso, 
vejamos:  

 
Em sede de realização da sessão pública da concorrência pública/técnica e preço nº 

003/2021, a empresa ora recorrente, K. J. DAS S. CARNEIRO EIRELI, CNPJ nº 12.035.631/0001-

25, aduz que não havia razão para impedir a participação da consulente na licitação 

instaurada, por chegar atrasada à sessão, interpôs recurso. 

 
Em razões recursais, a recorrente sustentou que errou a CPL, aqui representada pela 

representada pela autoridade coatora, ao não reter os envelopes apresentados pela 

consulente, pois com tal ato descumpriu, ainda que implicitamente, a regra do art. 43 da Lei 

8.666/93, bem como a que garante o direito de interposição de recurso administrativo contra 

os atos da comissão (art. 109). 

 

Que a CPL impediu o representante legal da consulente de assinar a Ata, bem como de 

deixar sob seus cuidados os envelopes contendo a documentação. 

 

Que sua participação no certame, com efetivo recebimento de seus envelopes foi 

violado, merecendo ponta reparação. A concessão da liminar a ser requerida visa respaldo a 

este reclamo, que em tudo e por tudo se afigura justo e legítimo. 

 

E o relatório.  

 
2. DA SÍNTESE DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS 

 
A empresa K. J. DA S. CARNEIRO EIRELI (Shekinah) alega em apertada tese que a 

Comissão de Licitação ágil com formalismo exacerbado, pois não recebeu os envelopes e o 

credenciamento da referida empresa pelo fato da mesma não ter cumprindo o contido no item 

3.1 do edital, ou seja, não compareceu na sala de licitações no horário fixado pelo edital, 
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descumprindo os termos do edital e violando o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório. 

  

Por outro lado, maneja recurso administrativo, o qual registra-se que o mesmo não 

preenche os requisitos de admissibilidade, contra decisão da comissão de licitação que 

simplesmente só deu cumprimento aos termos do edital, sem, todavia, indicar qual dispositivo 

do edital e da lei foram contrariados/infringidos pela Comissão, sem contudo, juntar nenhuma 

prova capaz de comprovar sua tese, tentando na verdade é confundir a Comissão de Licitação 

com alegações vagas e desassociadas da realidade, fato que não merece prosperar conforme 

abaixo detalhado. 

 

Antes de adentramos ao mérito do recurso, cumpre salientar que o RECORRENTE não 

foi credenciada no certame em análise, logo, não possui o status de licitante mais tão somente 

de empresa interessada em participar do referido procedimento licitatório, uma vez, que violou 

o contido no item 3.1 do edital, não se fazendo presente na sala de licitações no horário fixado 

no edital, participando tão somente como ouvinte. 

 

No caso em análise, o Recurso apresentado pela Empresa K. J. DA S. CARNEIRO EIRELI 

(Shekinah), não preenche os requisitos mínimos de admissibilidade do recurso administrativo, 

em especial, o da fundamentação, pois não demonstrou qual item foi violado pela Comissão de 

licitação, nem tão pouco, anexou documento capaz de corroborar com seus argumentos, 

deixando de cumprir os pressupostos objetivos previstos no Art. 109 da Lei 8.666/93. 

 

Que a empresa ora RECORRENTE, maneja recurso meramente protelatório, com o 

único propósito de atrasar o andamento da referida Concorrência Pública, uma vez, que as 

razões de recurso que foram apresentados pelo RECORRENTE, não traz nenhum elemento 

/motivo capaz de afastar a decisão tomada pela Comissão de dar cumprimento ao edital, em 

especial o item 3.1 do instrumento convocatório, em estrita observância aos princípios da 

vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e isonomia entre os 

participantes. 

 

Destarte, importante destacar que a Recorrente apresentou razões recursais de 

aproximadamente (duas) laudas, tentando convencer a Comissão de Licitação sobre uma tese 

absurda, qual seja, de que houve formalismo exacerbado por parte da Comissão de Licitação, 

sem, contudo juntar nenhuma prova dessa afirmação, deixando de mencionar em sua peça 

recursal, QUAIS OS DISPOSITIVOS LEGAIS (LEI) HOUVE VIOLAÇÃO POR PARTE DA COMISSÃO 

(AUTORIDADE JULGADORA), ou seja, há bastante ponto de vista de quem fez o recurso, no 

entanto, não há se quer um acordão, decisão ou dispositivo de lei que a Comissão tenha 

infringido, carecendo a presente peça de fundamentação legal. 
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DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS - I – O não recebimento do RECURSO ora combatido, 

por não ter preenchido os requisitos de admissibilidade, contrariando o Art. 109 e seguintes da 

Lei 8.666/93. II - Improcedência dos pedidos apresentados pela empresa K. J. DA S. CARNEIRO 

EIRELI, por serem contrarias a legislação pertinentes, aos termos do edital, a melhor doutrina e 

a jurisprudência categórica dos Tribunais de Justiça e do Tribunal de Contas da União. III - Seja 

provido, em todos os seus termos, a presente Contrarrazão, e por isso mesmo atendido os seus 

pedidos, para imposição e prevalência da lei, da doutrina e dos princípios da ISONOMIA, Ampla 

Defesa e Legalidade, afastando-se, em consequência disso, o objeto cerceio dessa mesma 

defesa, o que é nefasto para ambas as partes, na atual democracia em que vivemos. 

 

3. ANÁLISE DOS RECURSOS 
 

Preliminarmente, ressaltamos que essa análise é compartilhada pelo Presidente da CPL 
e Equipe de apoio e tem pleno amparo na legislação que dispõe sobre licitação na modalidade 
Concorrência Pública. 
 

A administração pública não pode descumprir as normas legais, tampouco as 
condições editalícias, tendo em vista a vinculação ao instrumento convocatório. Havendo 
precisão expressa no Edital de Licitação, horário determinado para a abertura do certame, 
correta é a decisão que indefere a apresentação dos documentos de habilitação e proposta, 
fora do horário designado, diante do princípio da vinculação do ato convocatório previsto no 
Art. 41 Lei 8.666/93. 
 

Em que pese o contexto da recorrente que: “Aliás, o absurdo do que está sendo 
revelado mais se confirma quando se constata que a Comissão impediu o representante 
legal da consulente de assinar a Ata, bem como de deixar sob seus cuidados os envelopes 
contendo a documentação”; (g.n) Porém, o não credenciamento e a inabilitação do licitante 
importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.   
 

A previsão no Edital constante no item “3.1” – diz que: “Os invólucros com as 
Propostas Técnica e de Preços serão recebidos como segue: Data de realização da Sessão de 
abertura: 05 de julho de 2021. Horário: 09:00 horas (Horário de Brasília). Local: Sala de 
Licitações, 2° Andar da Prefeitura Municipal de Redenção, situada à Rua Walterloo Prudente, 
nº 253, Bairro Jardim Umuarama - Redenção -PA.” (g.n) 
 

Conforme repetido em todas as peças apresentadas, o edital estabelece regras da 
licitação, e, por isto, faz lei entre a Administração e o licitante. A vinculação ao edital é 
princípio fundamental de toda licitação pois é nele que a administração pública fixa os 
requisitos para participação no certame, define o objeto e as condições básicas do contrato. 
 

Desta forma, não pode a Administração, com ou sem concordância dos licitantes, 
deixar de observar o estabelecido na Lei e no instrumento convocatório do certame. As 
exigências de habilitação não são postas no edital por acaso ou por mera burocracia: elas 
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existem para dar segurança à Administração de que a prestação dos serviços se dará por 
empresa capaz de assumir os compromissos.  
 

Tem-se que a comprovação das condições habilitatórias se faz documentalmente, na 
forma e tempo exigidos no edital. Esse é o primeiro ponto a se destacar. 
 

Numa tentativa de defender o argumento acerca da validade dos seus atos, apresenta 
doutrina em que se demonstra como sendo viciada juridicamente, porquanto sabido é que a 
“administração, ao autuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis 
do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e 
respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida...” 
 

O equívoco é que a doutrina apresentada refere-se não ao cumprimento do 
instrumento convocatório – Edital, quanto ao horário estabelecido para abertura do certame 
com seu credenciamento para participação em uma licitação, mas sim “a critérios aceitáveis ao 
ponto de vista racional de pessoas equilibradas e respeitosas”, sabendo-se que o horário 
também é um requisito necessário, junto são órgão ou entidade para executar o objeto 
quando convocados. 
 

Pois bem. Se a recorrente tivesse se atentado para o instrumento convocatório 
(edital), teria observado o horário e o local da abertura do certame. Horário: 09:00 horas 
(Horário de Brasília). Local: Sala de Licitações, 2° Andar da Prefeitura Municipal de Redenção, 
situada à Rua Walterloo Prudente, nº 253. 
 

Desta forma, não há de se falar em violação de sua participação no certame com 
efetivo recebimento de seus envelopes, apenas chegou atrasado e não se credenciando, daí 
então o porquê de não receber os envelopes. 
 

4. CONCLUSÃO 
 

Isto posto, tenho por decisão CONHECER as razões do recurso apresentada pela 
consulente, e no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE, o recurso interposto pela empresa K. J. DAS 
S. CARNEIRO EIRELI. 

  
Por oportuno, segue os autos à Autoridade Superior, devidamente informado e 

instruído. 
  
 
 Redenção – PA, 19 de julho de 2021 
 
 
 
 

Lenival Estevão Alves 
Presidente - CPL 

Portaria 067/2021-GPM  
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