
 

 

                                                                                       ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPÍO DE REDENÇÃO 

Gabinete do Prefeito 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 Rua Walterloo Prudente, nº 253 Jardim Umuarama – Redenção – Pará. CEP. 68.552-210 

Tel.: (094) 3424-8780, 3ºAndar 

   DECISÃO DO PREFEITO 

 

Processo Licitatório nº 068/2021 

Concorrência Pública/Técnica e Preço n º 003/2021 

Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO E CONTRARRAZÕES AO CITADO 

RECURSO  

 

I - DO RELATÓRIO: 

Trata-se de análise de recurso administrativo e 

contrarrazões ao citado recurso, vejamos:  

Em sede de realização da sessão da Concorrência Pública 

nº 003/2021, a empresa ora recorrente, K. J. DA S. CARNEIRO EIRELI, CNPJ/MF 

nº 12.035.631/0001-25, não fora credenciada, visto haver descumprido o item 3.1 

do edital da licitação. Na oportunidade, a CPL concedera prazo à recorrente, com 

o propósito de que esta se manifestasse, por escrito, quanto ao motivo de ter 

chegado naquele horário à sala de licitações, bem se tinha ocorrido (ou não) 

equívoco quando de sua chegada à recepção até a sala de licitações.  

Não contente com a decisão supra, a licitante interpôs 

recurso administrativo, por meio do qual sustentou que o simples fato de ela 

haver chegado atrasada à sessão pública não seria motivo bastante para impedi-

la de participar da licitação instaurada. 

Em razões recursais, a recorrente alegou, ainda, que errou a 

CPL ao não reter os envelopes apresentados pela consulente, pois com tal ato 

descumpriu, ainda que implicitamente, a regra do artigo 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). 
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Aduziu, ademais, 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. 

Ao final, a recorrente argumentou que o seu suposto direito 

líquido e certo “(relativo à sua participação no certame, com o efetivo 

recebimento de seus envelopes) foi violado, merecendo pronta reparação.” 

 A licitante D. M. R. PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

EIRELI apresentou contrarrazões, requerendo, em síntese: 

[...] a MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO PRESIDENTE E COMISSÃO, no 

sentido DE NÃO CREDENCIAR o licitante K. J. DA S. CARNEIRO EIRELI, 

por descumprimento do item 3.1 [do edital], em respeito ao[s] 

princípio[s] da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, 

julgamento objetivo, igualdade, boa-fé e isonomia. (Destaques 

constantes do original).      

 

Com base no exposto, a CPL, por meio de seu presidente, o 

senhor Lenival Estevão Alves, conheceu do recurso e, no mérito, o julgou 

improcedente, mantendo, por conseguinte, a decisão dada em sessão pública. 

É o relatório. 

 

II - DA DECISÃO: 

Dessa forma, após estudar o caso, mantenho-me adepto à 

decisão acima mencionada. Por isso mesmo, transcrevo, abaixo, a sobredita 

decisão, adotando-a como parte integrante desta decisão: 

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. 
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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 ao 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 

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 atuar 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” 
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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 motivo de não receber os envelopes. 

 

III - CONCLUSÃO: 

Face ao exposto, conheço do recurso interposto e, no 

mérito, nego-lhe provimento, mantendo, portanto, a decisão dada em sessão 

pública.                                                   

 

      Redenção-PA, 21 de julho de 2021. 

 

 

          MARCELO FRANÇA BORGES 

                                                     Prefeito Municipal 
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