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DECISÃO DA PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO Nº 01-2017 
 

Recorrente 
Associação de Ensino Superior Santa Terezinha representada 
por DOUGLAS RODRIGUES QUEIROZ FEITOSA 

Recorrida Decisão do Presidente  

Licitação Concorrência Pública nº 01/20172808-01CP/PMM/SEMAD 

Data 18 de outubro de 2017 

 

 
EMENTA: Recurso Administrativo da instituição Associ-
ação de Ensino Superior Santa Terezinha, inconformis-
mo, comparecimento após a fase de credenciamento, 
não apresenta recibo do taxi. 
 

 
 
 A instituição Associação de Ensino Superior Santa Terezinha, CNPJ 
70.223.060/0001-59, estabelecida na Av. Antônio Xavier de Moraes, nº 3, Sapucaia, 
Timbauba-PE, representada por DOUGLAS RODRIGUES QUEIROZ FEITOSA, RG 
3679104-SSP-PB e CPF 098.260.394-03, apresentou Recurso Administrativo contra ato 
da Presidente da Comissão Especial de Licitação que inabilitou a instituição em virtude 
de seu representante por haver chegado atrasado, logo, após o encerramento da fase 
de credenciamento e no meio da fase de habilitação.   

 
A Audiência da Concorrência foi realizada as nove horas do dia 16/10/2017, ob-

jetivando a seleção de proposta de empresa para a prestação de serviços de organiza-
ção e realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos na Adminis-
tração Municipal de Marituba.  

 
Na Concorrência Pública a apresentação de recurso administrativo encontra am-

paro legal no do art. 109, incisos e alíneas, da Lei nº 8.666/1993. 
 
A instituição recorrente fundamenta seu recurso apenas e tão somente no inciso 

I, do art. 109, da Lei 8666/93, deixa de indicar quais dos motivos do inciso I foram 
transgredidos, como se vê abaixo: 
 
Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, 

nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancela-

mento; 

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 desta Lei; 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

  Ressalte-se que a instituição não foi inabilitada em face às alíneas do inciso I, do 
art. 109, ocorrendo que seu representante chegou após o encerramento da fase de cre-
denciamento, quando já havia se iniciado a fase de habilitação e disso foi informado, 
como de fato observou, pois que ficou assistindo a continuidade da sessão. 

 
Que dizer, não houve inabilitação informal. Instituição ou empresa que não se 

apresenta no prazo legal para credenciar-se, não pode ser considerada licitante, pois 
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lhe foge essa condição de licitante, podendo estar presente na condição de ouvinte, não 
lhe sendo permitido intervir ou qualquer outro tipo de manifestação. 

 
Nesse sentido, é o que se observa na Ata, do momento em que a Presidente dos  

Trabalhos pergunta aos licitantes se havia  alguma ponderação. Dentre os licitantes 
credenciados presente algumas puderam expressar seus anseios e em nenhum mo-
mento ocorreu manifestação de quem não havia sido credenciado, em respeito ao cum-
primento de regras editalícias. 

 
A tolerância de prazo para início da sessão pública é uma discricionariedade da 

autoridade, porque todos tem conhecimento antecipado do dia, hora e local da sessão 
pública de abertura dos trabalhos dos procedimentos.  

 
A despeito dos argumentos do representante da instituição na letra “B” do item I, 

deixou de apresentar o recibo do taxi. 
 
A Presidente da Licitação não foi avisada do possível atraso do representante da 

Instituição, descabendo qualquer indício de frustração da competitividade nem apego a 
excesso de formalismo. Ocorrendo apenas o cumprimento das regras do edital, em 
obediência ao princípio da vinculação ao Edital.  

 
A presidente da CEL não descumpriu nenhum dos princípios licitatórios, ao con-

trário, os fez valer em benefício da igualdade e respeito entre os licitantes que se fize-
ram presente em obediência ao horário previamente marcado. 

Quanto ao Princípio da Legalidade 

À Administração só é dado o direito de agir de acordo com o determinado pela 
lei. Este é o principal corolário do princípio da legalidade e constitui um das principais 
garantias de respeito aos direitos individuais. 

Dessa forma, por mais simples que seja o ato que venha praticar a Administra-
ção, este deve está baseado e protegido por uma norma (lato sensu), caso contrário 
não terá eficácia. 

Quanto ao Princípio da Moralidade 

Esse princípio, expressamente representado tanto na Constituição Federal quan-
to na Lei nº 8.666/93. O princípio da moralidade se constitui em importante norte para o 
Administrador Público, pois a administração não pode tomar postura que desabone a 
boa conduta de seus atos. 

A boa-fé deve consubstanciar os atos praticados pelo Administrador. Esse prin-
cípio deve ser observado não apenas pelo administrador, mas também pelo particular 
que se relaciona com a Administração Pública. 

Relativamente aos Princípios da Impessoalidade e da Igualdade 

A impessoalidade dos atos administrativos é pressuposto da supremacia do inte-
resse público. Quebrada a isonomia no tratamento com os particulares, o administrador 
deixa de observar o interesse da coletividade, bem maior e objeto principal do Direito 
Administrativo. 

Hely Lopes afirma que: 
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“o princípio da impessoalidade, referido na Constituição de 88 (art. 37, caput), nada 
mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que 
só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma 
de Direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal.”( 
Hely Lopes, 1997, p.85) 

Intimamente ligado ao princípio da impessoalidade encontra-se o da igualdade. 
Tal preceito, insculpido no preâmbulo da Carta Política de 1988, determina a competi-
ção entre os licitantes de forma igualitária. Sendo que à Administração Pública cabe 
tratar todos os administrados de forma a impedir favoritismos. 

Considerando as licitações, esse princípio obriga à Administração tratar todos os 
licitantes de forma isonômica, preservando as diferenças existentes em cada um deles. 
Todavia, quando a Administração privilegia um em detrimento de outros, aí sim, estará 
tratando desigualmente os iguais. No procedimento licitatório todos tem direitos e deve-
res iguais. 

Em face dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade 

Pelo princípio da razoabilidade, a Administração, no uso da discricionariedade, 
deverá obedecer a critérios aceitáveis na prática de seus atos. A respeito dessa liberali-
dade do administrador público, assim expressa o prof. Celso Antônio: 

“...Não significa, como é evidente, que lhe seja outorgado o poder de agir ao saber ex-
clusivo de seu líbito, de seus humores, paixões pessoais, excentricidade ou critérios 
personalíssimos e muito menos significa que liberou a Administração para manipular a 
regra de direito de maneira a sacar dela efeitos não pretendidos nem assumidos pela lei 
aplicada”.( Celso Antônio, 1998, p.66) 

Ou seja, se um ato for praticado sem a devida prudência e sensatez necessárias 
ao administrador, aquele será perfeitamente invalidável, visto ser eivado de nulidade. 

Quanto ao segundo princípio, preceitua que as competências administrativas 
somente poderão tornar-se válidas quando exercidas na extensão e intensidade pro-
porcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de inte-
resse público a que estão atreladas. 

Relativamente aos Princípios da Probidade Administrativa, da Vinculação 
ao Instrumento Convocatório 

Sendo o primeiro dos princípios expressos na Lei n.º 8.666/93, a probidade ad-
ministrativa consiste na honestidade de proceder ou na maneira criteriosa de cumprir 
todos os deveres que são atribuídos ou acometidos ao administrador por força de lei. É 
diretamente derivado do princípio da moralidade. 

O sempre citado Prof. Marçal Justen Filho assim sintetiza seu entendimento: 

“... A moralidade e a probidade administrativa são princípios de conteúdo inespecífico, 
que não podem ser explicados de modo exaustivo. A explicitação, nesse ponto, será 
sempre aproximativa. Extrai-se a intenção legislativa de que a licitação seja norteada 
pela honestidade e seriedade. Exige-se a preservação do interesse público acima do 
egoístico interesse dos participantes da licitação ou da mera obtenção de vantagens 
econômicas para a própria administração”. (Justen Filho, 1998, p.65) 

Quanto à vinculação ao edital (ou convite), este constitui a “lei interna da licita-
ção” e, por isso, vincula aos seus termos tanto a Administração como os particulares. 
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Para Di Pietro “ ... trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do 
procedimento”. (Di Pietro, 1999, 299) É, no dizer de Hely Lopes, o “princípio básico de 
toda licitação”. E continua o ilustre Professor: 

“Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de par-
ticipação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento 
se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas em desacordo 
com o solicitado”. (Hely Lopes, 1997, p. 249) 

Serão apenas admitidas as diferenciações já estabelecidas no edital, que são 
aquelas necessárias à seleção das qualidades subjetivas e objetivas consideradas ao 
atendimento do interesse público. 

Todos os demais licitantes, da capital e de outros Estados, a exemplo do Estado 
do Paraná (AOCP CONCURSOS PÚBLICOS) e do Estado do Piauí (IVIN INSTITUTO 
VICENTE NELSON) compareceram antes da hora estabelecida. 

 
     

DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO: 
 
 O cabimento do recurso administrativo sujeita-se à apreciação de determinados 
pressupostos. Sem esses pressupostos, nem se chega a apreciar o mérito da questão. 
 
 A existência de pressupostos recursais retrata a vedação legal ao exercício 
meramente arbitrário da faculdade de impugnar atos administrativos. Trata-se de evitar 
desperdício de tempo e de energia na apreciação da insatisfação do particular. Os 
pressupostos recursais são requisitos que todo recurso deve apresentar sob pena de 
não ser conhecido – vale dizer, não ser efetivada a revisão do ato administrativo 
impugnado. 
 
 No presente caso não se cogita de impugnação de ato administrativo que revele 
a inabilitação da recorrente. 
 
 Dentre os pressupostos recursais, em apertada síntese nos manifestamos para 
não abandonarmos a discussão: 
 
 1) Dever de sanar vícios – vigora no Direito Administrativo o poder-dever de a 
Administração revisar os próprios atos e de sanar, até mesmo de ofício, os defeitos 
encontrados, mesmo quando um recurso é defeituosamente formulado e não preencha 
os requisitos legais.  

O inconformismo do representante da instituição não configura recurso, porque 
não aponta o caso específico transgredido pela Comissão, dentre as alíneas do inciso I 
do art. 109 da Lei 8666/93.   
 
 2) Classificação dos pressupostos recursais – são subjetivos e objetivos. Os 
subjetivos são os atinentes à pessoa do recorrente, enquanto que os objetivos referem-
se aos dados do procedimento propriamente dito. 
  
 Os pressupostos subjetivos são a legitimidade e o interesse recursal. 
 
 Os pressupostos objetivos são a existência de um ato administrativo de cunho 
decisório, a tempestividade, a forma escrita, a fundamentação e o pedido de nova deci-
são, presentes na peça do Recorrente. 
 
 Estão presentes os pressupostos subjetivos, sentindo-se ausente os pressupos-
tos objetivos, fazendo-se notar ausência do ato administrativo de cunho decisório; a 
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tempestividade é correta; a forma escrita é presente, mas ausente a fundamentação do 
recurso. 
 
 3) Legitimidade do recurso – A legitimidade recursal é atribuída àquele que 
participa da licitação (ou que se encontra em condições de participar dela) ou do contra-
to administrativo. 
 
 Este pressuposto não é claro, pois que a petição da recorrente embora esteja 
assinada pelo representante legal, lhe falta a condição de licitante, eis que ausente dos 
procedimentos licitatórios.  
 
 4) Interesse recursal – O interesse de recorrer deriva do cotejo entre a decisão 
administrativa e a situação do recorrente. Eis que a decisão deverá ser lesiva aos inte-
resses do particular, acarretando sua agravação, para caracterizar-se o interesse de 
recorrer. A lesividade pode ser direta e indireta. 
 
 A lesividade direta ocorre quando a Administração tiver apreciado a situação do 
próprio recorrente, agravando-a; e indireta, ocorrerá quando a decisão, sem referir dire-
tamente à situação do recorrente, reconhece direito (em sentido amplo) a um terceiro 
potencial competidor. 
 
 Esta situação não se faz presente, na medida em que a recorrente, em peça, 
embora admita que foi prejudicada com sua inabilitação, não configura a lesividade dire-
ta ou indireta. 
        
 5) Ato administrativo decisório – Não cabe a interposição de recurso adminis-
trativo quando inexistir ato administrativo de cunho decisório. Apenas os atos decisórios 
são aptos a provocar lesão a interesse da parte. 
 
 Para a instituição Recorrente, existe ato decisório do Presidente da CPL, caracte-
rizado pela inabilitação da Recorrente, porém, conforme ATA dos trabalhos inexiste ato 
decisório. 
 
 6) Prazo – O prazo para interposição de recurso é de 05 (cinco) dias úteis na 
hipótese de Concorrência. 
 
 O prazo iniciará seu curso a partir da intimação do ato ou lavratura da ATA, para 
o recorrente, correndo igual prazo aos demais licitantes para apresentarem contrarra-
zões, ficando desde logo intimados pelo Presidente, sendo assegurada vista dos autos 
ao demais licitantes. Encaminhada a peça recursal aos demais licitantes para exerce-
rem seu direito de impugnação, deixaram passar em branco sem manifestação.   
 No presente caso, descabe o envio de cópia do recurso aos demais licitantes, 
posto que a peça recursal não se segura em seus argumentos e embasamento legal, 
apesar do recurso haver sido apresentado dentro do prazo legal. 
 

7) Forma escrita – A interposição do recurso deve fazer-se por escrito, mas na-
da impede que o interessado formule protesto verbal, por ocasião de sessões públicas. 
Esses protestos não se caracterizam como “recurso”. São manifestações de discordân-
cia, eventualmente indispensáveis para evitar o perecimento de direitos. O Presidente 
poderá revisar seus próprios atos em atenção ao protesto, mantendo ou alterando o ato 
anterior.   
 
 O recurso foi apresentado de forma escrita, sem a manifestação da inten-
ção de recorrer. 
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 8) Fundamentação – O recorrente tem o dever de fundamentar sua insatisfação. 
Não se conhece do recurso que não apontar defeitos, equívocos ou divergência na de-
cisão recorrida. O recurso não se constitui em simples forma de acesso à autoridade 
superior para que ela exerça o controle interno e revise integralmente os atos pratica-
dos pelo agente hierarquicamente subordinado. 
  
 In casu, a recorrente apresentou recurso escrito, sem fundamento jurídico, 
com a narrativa de fatos, como a dar o devido suporte ao seu inconformismo. 
 
 9) Pedido de nova decisão – O recorrente tem o encargo de indicar o fim con-
creto por ele pleiteado. Esse fim deverá ser compatível com o direito aplicável a lesão 
invocada pelo próprio recorrente, sob pena de não-conhecimento. Assim, não será co-
nhecido o recurso que visar à concessão de benefício inviável ou não apto a corrigir a 
lesão ao interesse do particular.  
 
 O recorrente manifestou o pedido de admissão de seu credenciamento, 
como se fosse uma nova decisão, pela sua habilitação. 
 
 Diante disso, está claro que o recurso não preenche todos os requisitos necessá-
rios e essenciais para sua admissibilidade.  
 
 No presente caso, o recorrente apresentou a peça escrita recursal, sem a 
fundamentação legal para sustentar o seu inconformismo, sem a juntada de do-
cumento que reputa essencial, embora presente o pedido de seu credenciamento. 

 
CONCLUSÃO  

  
Concluo que as razões de recorrer apresentadas se mostraram insuficientes para 

conduzir-me a admitir o credenciamento do representante da instituição recorrente.  
  

DECISÃO  
  

Por todo o exposto, julgo INADMISSÍVEL o recurso da instituição ASSOCIAÇÃO 
DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA, permanecendo na condição de não lici-
tante porque seu representante perdeu o prazo de credenciamento, se fazendo ausente 
ao momento de início dos procedimentos licitatórios.  

 
Ressalte-se a necessidade de comunicar à Requerente e as outras empresas 

participantes de certame a respeito desta Decisão. 
 
Por derradeiro, a instituição recorrente, não cumpriu com o requisito licitatório 

editalício e demonstrou isso claramente nos autos, o que além foi demonstrado pela 
Recorrente está fora do preceito. Os princípios foram envergados e utilizados pela Ad-
ministração, não sendo ofendidos ou maculados nem de longe, pelo que decido pela 
inadmissibilidade do Recurso. 
 
 É o parecer, s.m.j 
 
 Marituba, 20 de outubro de 2017.  
 
 
 

Débora Raquel Fontel Reis 
Presidente da CEL 
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